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الكربى للنسائي  :مجع وختريج وبيان علل وتعليق
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and The Main Sunan for Al Nasae, names of five books about the sayings and
teachings of the prophet Mohammad. (collecting, investigating, showing the
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إعداد الباحثة
جنان حمنود عبد اخلضري
إشـــــراف
األستاذ الدكتور /علي رشيد النجار
أستاذ احلديث وعلومى

قذمج ىذه انزطانت اطخكماالً نمخطهباث انحصٌل عهَ درجت انماجظخْز فِ انحذّث ًعهٌمو
من كهْت انشزّعت – جامعت األسىز – غشة

ٖٔٗٛىـ ٕٓٔٚ /م

(أ)

إهــــــداء
إنَ نبع انعطاء ًانذُ ًًانذحِ األعشاء انهذّن ربْانِ فأحظنا انخزبْت.

إنَ أرًاح شيذائنا األبزار .
إنَ رًح سًج أخخِ /حظاو طالمت انطاىزة.

إنَ إخٌانِ ًأخٌاحِ ،إنَ أخخِ ًحٌأمِ أو مصعب.
إنَ أخخِ أو حاسو ًسًجيا ًأبنائيا.

إنَ كم من عهمنِ حزفاً.
أىذُ ثمزة ىذا انبحث.

(ب)

شكر وتقدير
الحمػػد ا الػػذم ه تمػػا صػػصـ الوػػصلحصتا كالوػػىة كال ػػىـ ألمػ محمػػد شرػػر ا ػػصـ متمػػـ اله ػرر

الذم أدها رها فأح ف صأدرها .قصؿ صتصل  :كمف ر كر فإ مص ر ػكر ل س ػا

اا ألمرا ك مـ"-ال ر كر اا مف ال ر كر ال صس"(ِ).

(ُ)

كقػصؿ ر ػكؿ اا – وػم

أمػػص هتػػدا فص طىقػػأ مػػف اػػذم الكممػػصت التذه ػ أقػػدـ هصق ػ مػػف ال ػػكر الشػػصلص كالصقػػدرر كالترفػػصف

هصلجمرؿ إل أ صصذم السصضؿ ا

الجصمتػ ػ لم ػػؤكف ا داررػ ػ كالمصلرػ ػ

ا

صصذ الدكصكر /ألمي ر رد ال جصرا أ ػصصذ الحػدرث كألمكمػاا صرػب ررػرس
ػػصهقصا ال ػػذم م ػػت م ػػف ألمم ػػا م ػػذ الهدارػ ػ ا كال ػػذم ك ػػصف ل ػػا فض ػػؿ

ػراؼ ألم ػ ر ػػصلصي م ػػذ أف كص ػػت فك ػرةا إل ػ مػػص كوػػمت إلرػػا ا فا فقػػد أف ػصدص ي صكجر صص ػا ال ػػدردة

كممحكظصصػا القرمػ ا كمػػص أفػػدت الكمرػػر مػػف م جػا فػػي الصشػرر ا ف ػػك لػػـ رػػأؿ ج ػػدا فػػي صػػكجر ي كصػػذلرؿ
التقهػػصت الصػػي كاج ص ػػيا أ ػػأؿ اا أف رجصزرػػا أل ػػي شرػػر الجػػ از ا كمػػص أ ػػأؿ لػػا الصكفرػػؽ كال ػػداد لكػػؿ
مصرحب كررض كأف رهصرؾ لا .كال كر مكوكؿ إل أ صصذم السصضمرفا ألضكم لج الم صق :
-ا

صصذ الدكصكر محمد موطس

جـ

 الدكصكر ا صـ محمكد زقكتلصمطس م ػػص كصكرم م ػػص هم صق ػ ػ ر ػػصلصيا مكاه ػػدا الممحكظ ػػصت القرمػ ػ ا الصػػػي ػػكؼ أش ػػداص هتػػػرف

االألصهصرا ك رككف ل ص دكر م ـ في صقكرـ الر صل كص درداص.

كمػػص أصقػػدـ هصل ػػكر لجػػصمتصي الة ػ ار جصمت ػ ا زاػػرا ررر ػصن ك كاه ػصن كألمػػدا ا الصػػي احصػػكص ي كأ ػػص

طصله في الهكصلكرركسا كاص اي صحصكر ي في مرحم الد ار صت التمرص.

كأصكجػػا هصل ػػكر كالصقػػدرر إلػػ أ ػػصصذصي الكػػراـ حرػػث كػػص كا لػػي تػػـ المكجػػاا كل ػػـ رهشمػػكا ألمػػي

ه ػػكقص ـ كج ػػداـا كأش ػػص هصل ػػذكر ا

كا

ػػصصذ ال ػػدكصكر /محم ػػد مو ػػطس

صصذ الدكصكر /ألهد اا موطس مرصج .

ج ػػـ – ألمر ػػد كمرػ ػ ال ػ ػررت -ا

كأصقػػدـ هصلػػدألص كطمػػب الرحم ػ لػػركح زكج أشصػػي الطػػصارة ح ػػصـ ػػىم ا الػػذم أفصقػػدم فػػي اػػذا
الركـا داألر اا -ألز كجؿ -أف رجتما في مرزاف ح صصا.
كال رسػػكص ي أف أصقػػدـ هصل ػػكر كالترفػػصف لكالػػدم الك ػررـ الػػذم كػػصف ػػههصن هتػػد اا -ألػػز كجػػؿ -فػػي

صحسرزم كمصؿ د ار صصي التمرصا مكال أمي الحهره ألم وهراص طكاؿ فصرة ا ةصلي هصلد ار .

(ُ)
(ِ)

كرة لقمصف(ُِ).

ف أهي داكدا كصصب ا دبا هصب كر المتركؼ(ْ)ِٓٓ/ا حدرث رقـُُْٖ:ا وحرح ا
(ت)

صد

كصص ػػصهؽ الكمم ػػصت لصشػػرج متهػ ػرة ألػػف مك ػػكف ػػكرم كصقػػدررم كامص ػػص ي إل ػ  :أ ػ ػرصي الحهرهػ ػ ا
مكاشكا ي كأشكاصيا الذرف ر صظركف اذا الركـ هسصرغ الوهر.
كفي الشصصـ مكاضصف إل ال كر كالترفصف أدألػك لكػؿ مػف أ ػ ـ فػي إ جػصز اػذا التمػؿا أف رجتمػا

في مرزاف ح صصا.

اذا ممرة ج دم كألممي هرف أردركـا فح هي أ ي ه ر أشطئ كأوربا فػصف أوػ ٍهت ف ػك فضػؿ
مف اا كم ا مكاف أشطأت فمف س يا كالكمصؿ المطمؽ ا -ألز كجؿ.-

(ث)

ممخص الرسالة
مكضػػكع الر ػػصل " :أحصدرػػث الهػػ ار هػػف أل ػػصزب -رضػػي اا أل مػػص -فػػي ال ػ ف ا رهػػ كال ػ ػ ف

الكهرل لم صري (-جم كصشرر كهرصف ألمؿ كصتمرؽ)"
اشتممت الرسالة عمى :مقدمة ،وفصمين ،وخاتمة:

 أمص المقدم فقد ا صممت ألم ا مكر اآلصر  :هب اشصرػصر المكضػكعا كأامرصػاا كحػدكد الد ار ػ اكأا ػػداؼ الد ار ػ ػ ا كالد ار ػػصت ال ػػصهق ا كمػ ػ

الهصحم .

التم ػػؿ ف ػػي الهح ػػثا كالو ػػتكهصت الص ػػي كاج ص ػػص

 كأمػػص السوػػؿ ا كؿ فقػػد صرجمػػت فرػػا لموػػحصهي الجمرػػؿ اله ػ ار هػػف ألػػصزب -رضػػي اا أل مػػص -مهر  :ا ما ا كك رصا كوسص ا كمىزمصا لم هي -وم اا ألمرا ك مـ -ككفصصا.

 كأم ػػص السو ػػؿ الم ػػص ي – مكض ػػكع الر ػػصل  -فق ػػد صض ػػمف :صشػ ػرر ا حصدر ػػثا كد ار ػ ػ أ ػػص رداصاكصرجم ركاص صا كالحكـ ألم أ ص رداصا كالصتمرؽ ألمر ص غصلهصن.

كذكر لقصرم الموصدر كالمراج الصي ا صتص ت ه ػص الهصحمػ فػي
نا
 كأمص الشصصم فقد صضم ت ال صصرهحم ص.

(ج)

Abstract
The subject of the study: " The sayings of Al Bra' Ibn Malik – peace be upon themin The four Sunan and The Main Sunan for Al Nasae, names of five books about the
sayings and teachings of the prophet Mohammad. ( collecting, investigating, showing the
weakness and commenting)".
The study includes an introduction, two chapters and conclusion.
1. The introduction includes the reason behind choosing the subject, its importance,
the study limits, the study aims, the previous studies, the study methodology and
the difficulties encountered.
2. In the first chapter, the researcher biograghs for the companion of the prophet
Mohammad, Al Bra' Ibn Malik – peace be upon them- illustrating his family tree,
nickname, character, companionship with the prophet Mohammad and his death.
3. The second chapter, the study subject, includes the sayings investigations, studying
their reference, biographing of the narrators, judging their reference and mostly
commenting on them.
4. The conclusion includes the results.
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مقدم .

ِ

أ هصب اشصرصر المكضكع.

ِ

أامر المكضكع.

ِ

أاداؼ الهحث.

ّ

حدكد الد ار .

ْ
الفصل األول :ترجمة الصحابي البراء بن عازب –رضي اهلل عنيما.-

صرجم اله ار هف ألصزب – رضي اا أل مص -مف مرىدم حص كفصصا هصشصوصر مسرد.

ٕ

الفصل الثاني :التخريج والدراسة.
المهحث ا كؿ :أحصدرث اله ار هف ألصزب –رضي اا أل مص -في

ف أهي داكد.

َُ

المهحث المص ي :أحصدرث اله ار هف ألصزب –رضي اا أل مص -في

ف الصرمذم.

ُٕ

المهحث المصلث :أحصدرث اله ار هف ألصزب –رضي اا أل مص -في

ف ال صري الوةرل.

َُْ

المهحث الراه  :أحصدرث اله ار هف ألصزب –رضي اا أل مص -في

ف اهف مصجا.

ُِّ

المهحث الشصمس :أحصدرث اله ار هف ألصزب –رضي اا أل مص -في ال ف الكهرل لم صري.

ُّٗ

الشصصم .

ُْٖ

قصرم الموصدر كالمراج .

ُٖٓ
المالحق.

ُ -ف رس اآلرصت القرآ ر .

َِٗ

ِ -ف رس أطراؼ الحدرث.

َُِ

ّ -ف رس الركاة.

ُِّ

(خ)

مقدمة الدراسة

مقدمة:
إف الحمػػد ا حمػػدم ك ػػصتر ا ك ػػصةسرما ك تػػكذ هػػصا مػػف ػػركر أ س ػ صا ك ػػررصت أألمصل ػػصا مػػف

ر ػدم اا فػػى مضػؿ لػػاا كمػف رضػػمؿ فػى اػػصدم لػاا كأوػػمي كأ ػمـ ألمػ

أجمترف.
ا

أم ػػص هت ػػدا فمم ػ ػ م زلػ ػ ألظرمػ ػ ف ػػي ا

ػػىـ

ىميا كاي ا وؿ المص ي مف أوكؿ الص رر ا

كقػػد ج ػػص ت ألصضػػدة آلرصصػػاا كص ػػس لةكامضػػاا ػػصرح

جص ت هص حكصـ مسوم

هر ػص محمػػد كألمػ آلػػا كوػػحها

ػػص الموػػػدر الم ػػص ي مػػػف مو ػػصدر الص ػ ػرر

ػىمي ف ػي الصطهرػؽ التممػي لمػص فػي كصػصب ااا
لسصظػػا كمتص رػػاا مكضػػح لمه مػػاا كمػػص أ ػػص

حكػصـ مجممػ فػي كصػصب ااا كاػي ال صشػرج ألػف قكاألػدم كمقصوػدما فػى رمكػف

اال صة ص أل ص هحصؿ مف ا حكاؿ كذلؾ امرص ص التظم في ف ـ درف اا كالتمؿ ها.
كمػػف المتمػػكـ أف الوػػحصه -رض ػكاف اا ألمػػر ـ -أفضػػؿ الشمػػؽ هتػػد ا هرػػص -ألمػػر ـ ال ػػىـ-

ا قد مهصت ألدالص ـ مف فكؽ ه

مصكات.

مف ا ص جص اشصرصرم لت كاف ر صلصي" :أحصدرث اله ار هف ألصزب -رض اا أل مػص -فػي ال ػ ف

ا ره كال ف الكهرل لم صري -جم كصشرر كهرصف ألمؿ كصتمرؽ".
كاا أ ػػأؿ أف رصػػصهت ي مصصهت ػ صصم ػ مػػف هدار ػ

ػ دم حص ػ

صر ػ مص ػػا مػػف أجػػؿ أف رشػػرج اػػذا

ػأت فم ػػي كم ػف ال ػػرطصفا
الهحػػث فػػي مػػكب ق ػػرب الرػػؽ هإذ ػػا صتػػصل ا فػػإف أوػػهت فمػػف ااا مكاف أشطػ ي
كح هي أ ي ه ر أشطئ كاورب.

أسباب اختيار الموضوع:
ُ -حور أحصدرث اله ار هف ألصزب -رض اا أل مص -في ال ف ا ره كال ف الكهرل لم صري.
ِ -مترف صراجـ الوحصه  -رضكاف اا ألمر ـ.-

ّ -رتد اذا المكضكع شدم لم ال هكر ال ررس ا مكاضصف إل المكصه ا
ْ -رتد اذا المكضكع هممصه إضصف كألر حدرمر .

ىمر الحدرمر .

ٓ -مف م طمؽ ااصمصـ الطصله ك ةس ص التممي همػص رصتمػؽ هتمػـ الصشػرر كألمػـ التمػؿ كمػص رتػكد هػصل س
كالسصردة ألم ذكم االشصوصص في التمكـ ال رألر .

أىمية الموضوع:
صكمػػف أامر ػ المكضػػكع فرمػػص ألممصػػا الهصحم ػ مػػف جم ػ أحصدرػػث اله ػ ار هػػف ألػػصزب -رضػػ اا

أل مػػص -فػػي ال ػ ف ا ره ػ كال ػ ف الكهػػرل لم ػػصريا كهرػػصف غررػػب ألسصظ ػػصا كصشررج ػػصا كد ار ػ رجػػصؿ

(ٕ)

أ ص رداص م ا
أل د الحصج إلرا.

ال أك ردناا كالصتمرػؽ المشصوػر ألمػ صمػؾ ا حصدرػث
ػصرة إلػ ألمم ػص أل ػد هرػصف درجص ػص قهػك ن

أىداف البحث:
ييدف ىذا البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:
ُ -صرجم الوحصهي اله ار هف ألصزب -رض اا أل مص.-

ِ -جمػ أحصدرػػث الهػ ار هػػف ألػػصزب -رضػ اا أل مػػص -فػػي ال ػ ف ا رهػ كال ػ ف الكهػػرل لم ػػصري
كصشررج ص.

ّ -الحكػػـ ألمػػ أ ػػص رد ا حصدرػػثا مػػف شػػىؿ صشررج ػػص كد ار ػػ أ ػػص رداص لصمررػػز الوػػحرح مػػف
الح ف مف الضترؼ.

ْ -الصتمرؽ ألم الحدرث أل د الحصج .

منيجي في استخراج األحاديث وتجريدىا:
اصهتت في ذلؾ الم

اال صقراري الصحمرمي.

منيجي في تخريج األحاديث:
ُ -أ كؽ الحدرث -المراد صقدرما -ه دم كمص اا م ضهطا هصل كؿ.
ِ -هر ت غررب ألسصظا في الحص ر مف الموصدر المتصمدة.

ّ -شرجػػت الحػػدرث هأدرػػ هوػػصحب الكصػػصب الػػذم ركاما فمػػف هتػػدم ح ػػب صرصرػػب المحػػدمرفا مػػ
مقصر أ ص رداـ كمصك ـ هصلحدرث المقدـ.

ْ -صرجمت ركاة

د الحدرث.

ال أك ردنا م صكضرح ا
ٓ -هر ت درج إ صدم قهك ن

صرة إل ألمما إف كجدت.

منيجي في الترجمة لمرواة والحكم عمييم:
ُ -في الصرجم ذكرت ا ػـ الػراكم ك الك رػ كال ػب ك حكاػصا إذا كجػدت فػي كصػب الصػراجـا أمػص صػصرر
ِ-

الكفصة فقد األصمدت فرا غصلهنص ألم صقررب الص ذرب الهف حجر.

ف الوحصه كم ـ ألدكؿ ف أألصمد في صراجم ـ ألم كصب صػراجـ الوػحصه المتصمػدةا أمػص الػركاة

اآلشػػركف -ألػػدا الوػػحصه -ا ف أشصوػػر ص ػراجـ المقػػصت م ػ ـ ا أمػػص ػكااـ ف أصك ػ فػػر ـ ح ػػب
الحصج .

(ٖ)

ّ -اكصسرت هصلصرجم لمراكم في أكؿ مكػصف كرد فرػاا مكاذا صكػرر الػراكما فػأذكر شىوػ القػكؿ فرػاا مػـ
أحرؿ ألم مكصف كركدم في أحصدرث الر صل .
ْ -اكصسرت هذكر

ب الراكم في أكؿ مكصف كرد فرا.

منيجي في الحكم عمى األسانيد:
ُ -ألممت ألم د ار

ا

صدا فإف كصف وحرحصن أك ح صن أك ضترسصن ها.

ِ -اجص ػػدت ف ػػي هر ػػصف الحك ػػـ ألمػ ػ أ ػػص رد الح ػػدرثا ح ػػب م ػػص رجحص ػػا ف ػػي صػ ػراجـ ال ػػركاةا ككف ػػؽ
ا وكؿ المصهت في ألمـ الموطمح.

منيجي في المغة وغريب المفظ:
ف رت غررب ا لسصظ مف كصب :غررب الحدرثا أك ال ركحا أك متصجـ المة الترهر .

منيجي في التعريف باألماكن:
ألرفت هص مصكف مف شىؿ كصب :الهمدافا كالرحىت.
َّ

منيجي في التوثيق:
لتػػدـ إمقػػصؿ ال ػكامش قمػػت -مشصو ػرة -هػػذكر ا ػػـ المرج ػ كالجػػز كرقػػـ الوػػسح ا كفػػي قصرم ػ

الموػػصدر كالم ارج ػ قمػػت -مصك ػػت  -هػػذكر المتمكمػػصت المصتمق ػ هػػصلمرج مػػف :حرػػث المؤلػػؼا كاال ػػـا

كالطهت ا كدار ال ر...إل ا أمص اآلرصت الق آر ر فقمت هذكر :ا ـ ال كرة كرقـ اآلر .

حدود الدراسة:
جم أحصدرث اله ار هػف ألػصزب -رضػ اا أل مػص -مػف ال ػ ف ا رهػ كال ػ ف الكهػرل لم ػصريا

كصرصره ص ح ب كركداص في صمؾ الكصب.

الدراسات السابقة:
هتد االطىع كالهحثا ك ؤاؿ المصشوورف فػي اػذا السػفا صهػرف -ح ػب ألمػـ الطصلهػ  -أف اػذا
المكضكع لـ ر هؽ أف كصب فرا أحد مف الهصحمرف أك طمه التمـ.

ىيكمية البحث:
فر .

اػػذاا كقػػد اقصضػػت طهرت ػ الهحػػث أف رصكػػكف اركمػػا مػػف :مقدم ػ ا كفوػػمرفا كشصصم ػ ا كف ػػصرس

(ٗ)

المقدمة :كقد هر ػت فر ػص هػذة ألػف المكضػكعا كأ ػهصب اشصرػصرم لػا اكأامرصػاا كأاػداؼ الهحػثا كم جػي
فراا كحدكدما كالد ار صت ال صهق ا ك حك ذلؾ.
 الفصل األول  -ترجمة الصحابي البراء بن عازب -رضى اهلل عنيما -وقـد جـاء عمـى النحـو
اآلتي:

 oترجمة البراء بن عازب -رضى اهلل عنيما -من ميالده حتى وفاتو باختصار مفيد.

 الفصل الثاني -متن الرسالة وىو لب البحث وجوىره ،ويشتمل عمى خمسة مباحث:

 oالمبحث األول -أحاديث البراء بن عازب -رضى اهلل عنيما -في سنن أبي داود.
 oالمبحث الثاني -أحاديث البراء بن عازب -رضى اهلل عنيما -في سنن الترمذي.

 oالمبحــث الثالــث :أحاديــث الب ـراء بــن عــازب -رضــى اهلل عنيمــا -فــي ســنن النســا ي
الصغرى.

 oالمبحث الرابع :أحاديث البراء بن عازب -رضى اهلل عنيما -في سنن ابن ماجو.

 oالمبحث الخامس :أحاديـث البـراء بـن عـازب -رضـى اهلل عنيمـا -فـي السـنن الكبـرى
لمنسا ي.

 الخاتمة :كصضم ت أاـ ال صصر الصػي صكوػمت إلر ػص مػف شػىؿ الهحػثا هص ضػصف إلػ صكوػرصصي
لمهصحمرف.
الفيارس الفنية :كصضم ت اآلصي:
ٔ -فيرس المصادر والمراجع.

ٕ -فيرس اآليات القرآنية ،وقد رتبت حسب ورودىا في متن الرسالة.
ٖ -فيرس أطراف األحاديث النبوية ،وقد رتبت حسب الحروف اليجا ية.
ٗ -فيرس الرواة المترجم ليم ،وقد رتبت حسب الحروف اليجا ية

(٘)

الفصل األول
ترمجة الصحابي الرباء بن عازب  -رضى اهلل عنونا-
 حزجمت انبزاء بن عااس  -رضاَ ا
باخخصار مفْذ.

عنيماا -مان ماْالده حخاَ ًفاحاو

اسمو وصفتو وكنيتو وفضمو وغزواتو وحياتو ووفاتو
اسمو وصفتو وكنيتو:
اك اله ار ٍهف ألصزب ٍهف الحصرث ٍهف ألدم ٍهف ج ـ ٍهف مجدأل ٍهف حصرم ٍهف الحػصرث ٍهػف ألمػرك

ا ٍهػػف مصلػػؾ ٍهػػف ا كس ا وػػصرم ا ك ػػيا رك ػ أهػػص ألمػػركا كقرػػؿ :أهػػص ألمػػصرةا كاػػك أوػػحا كأمػػا حهره ػ

كرقػصؿ :أمػا أـ شصلػد ه ػت مصهػت
ه ت أه حهرهػ ٍهػف الحهػصب ٍهػف أ ػس ٍهػف زرػد مػف ه ػي مصلػؾ ٍهػف ال جػصر .ي

ا ٍهف صف ٍهػف يألىهرػد ٍهػف متمهػ ٍهػف يألىهرػد ٍهػف ا هجػرا كاػك شػدرة ٍهػف ألػكؼ ٍهػف اٍل ىح ً
ػصرث ٍهػف الشػزرجا ه ػت
(ُ)
ما زؿ الككف ا كمصت ه ص زمف موتب ٍهف الزهرر السقرا الكهرر.
ألـ أهي ى ًترد ي
الش ٍد ًر ٌ

عدد األحاديث:
كقػػد ركل أل ػػف ال ه ػػي -وػ ػمٌ المَّػػا ألمر ػػا -ك ػػمـ جممػ ػ م ػػف ا حصدر ػػث ً
ممممصرػ ػ ىح ػ ًػدرث ىك ىش ٍم ى ػ ػ
ٌ
م هً ىش ٍم ى أل ر ىك يم مـ هً ً صَّ ا كألػف أهرػا كأهػي هكػر كألمػر
ىح ًصدرث ى
اصسقص ألم امٍى ٍر ًف ىكأل ٍ ررف ىكا ٍ ىسىرىد ي
أى
اله ىش ًصر ٌ
َّ
ػيا كجمصألػ ألػدم هػف مصهػت آشػراـ
كغررامص مف أكصهر الوحصه  :أهك جحرس ا كألهد الما هف رزرد الشطم ٌ
(ِ)

أهك إ حصؽ ال هرتي.

غزواتة:
َّ ً
وػػمَّ المَّػاي ىألمى ٍرػ ًػا -ىك ى ػػمَّ ىـ
كأكؿ م ػصادم غػػزكة أحػدا كقرػػؿ :غػػزكة الش ػدؽا كغػ از مػ ىر ي ػكؿ المػػا  -ى
أره ػ أل ػرة غػػزكةا كاػػك الػػذم افصػػصح الػػرم ػ أرهػػ كأل ػػررف وػػمحصن أك أل ػػكةا فػػي قػػكؿ أىهًػػي ألم ػػرك
ال ػػرهص يا كقػػصؿ أيىهػػك ألهرػػدة :افصصح ػػص حذرس ػ

ػ ام صػػرف كأل ػررفا كقػػصؿ المػػدار ي :افصػػصح هتض ػ ص أيىهػػك

مك

ا كهتض ص قرظػ ٍهػف كتػبا ك ػ د غػزكة (ص ػصر) مػ أىهًػي مك ػ ا ك ػ د الهػ ار مػ ألمػي ٍهػف أىهًػي

(ُ)

ػػمص لإلم ػػصـ م ػػمـ (ُ)َٖٓ/ا الج ػػرح كالصت ػػدرؿ

ا ظ ػػر صرجمػ ػ ف ػػي ص ػػذرب الكم ػػصؿ ف ػػي أ ػػمص الرج ػػصؿ (ْ)ّٓ /ا الك ػ ػ كا

(ِ)ّٗٗ/ا متجـ الوحصه الهف قص

(ِ)

(ُ)ٖٔ/ا صصرر هةداد ()ِٖٓ/ا رر أألىـ ال هى (ُٕ.)ُُٖ/

ا وصه في صمررز الوحصه (ُ.)ُِْ /

()ٚ

طصلب الجمؿا كوسرفا كال ركافا اك كأشكم ألهرد ٍهف ألصزبا ك زؿ الككف ا كاهص
(ُ)

موتب ٍهف الزهرر.

داراا كمػصت أرػصـ
ه ػص ن

ِ
سمَّ َم:-
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
حياتو في عيد الرسولَ -
َّ ً
وػمَّ المَّػػاي ىألىم ٍرػ ًا ىك ى ػمَّ ىـ -ألػف هػػدرا ا صوػةرما أشهر ػػص أيىهػك ىرص ً ػ ًػر ٍه يػف أى ًهػػي ىحَّهػ ىا
ردم ىر ي ػكؿ المػا -ى
ؾ ٍه يػف ىأل ٍه ًػد المَّػ ًاا ألػف أى ًهػي ًإ ٍ ىػحصؽا
ىح ىم ىدا ىح َّػدمىًي أىهًػيا حػدم ص ىر ًزر يػدا أشهر ػص ى ًػرر ي
هًًإ ٍ ىص ًد ًم ًإىل ىأل ٍه ًد المَّ ًا ٍه ًف أ ٍ
ألػػف اٍلهػ ا ً
َّ ً
وػمَّ المَّػػاي ىألمى ٍرػ ًا ىك ى ػمَّ ىـ -أىىػػصا ىك ٍاهػ يػف يأل ىمػ ىػرا فىىرَّدىػػص ىرػ ٍػكىـ ىهػ ٍػد ور ىفمىػ ٍػـ
ػر ا قىػػص ىؿ :ا ٍ صى ٍ
وػ ىػةىرًي ىر ي ػػك يؿ المػا -ى
ىى
ى ٍ ى ٍد ىاص ا كقصؿ اهف حهصف ا صوةرم -ال هي وم اا كآلػا ألمرػا ك ػمـ -رػكـ هػدر ككػصف اػك كاهػف ألمػرا

مصت

ام صرف ك هترفا كذكر اهف قص

ك مـ -شمس أل رة غزكة.

في متجـ الوحصه أ ا غػ از مػ ال هػي -وػم اا ألمرػا كآلػا

(ِ)

وفاتو:
ذكر أ ا صكفي

إحػدل ك ػهترفا ألػف ألمػر ر ػصاز هضػتصن كممػص رف

ام صرفا ك هترف كقرؿ

ا كدفف في الككف ا أرصـ كالر موتب هف الزهرر ألم التراؽ(ّ).

(ُ)

أ ػػد الةصه ػ ط التممرػ (ُ )ِّٔ /ا اال ػػصرتصب فػػي مترف ػ ا وػػحصب (ُ)ُٕٓ /ا ا وػػصه فػػي صمررػػز الوػػحصه (ُ )ُِْ /ا

(ِ)

ػػىـ(ٓ)ّٕٔ/ا ػػذرات ال ػػذاب ف ػػي أشه ػػصر م ػػف ذا ػػب(ُ)َِّ/االمق ػػصت اله ػػف

صقررب الص ذرب (ُُِ).

ا ظ ػػر :ص ػػذرب الص ػػذرب (ُ)ِْٔ /ا ص ػػصرر ا

حهصف(ّ)ِٔ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ِ.)ُُٕ/

)ّ)

رر أألىـ ال هى (ّ)ُٗٓ /

()ٛ

الفصــل الثــــاني
التخريج والدراسة وهو لب الرسالة
 انمبحث األًل -أحادّث انبزاء بن عاس  -رضَ ا

عنيماا -فاِ طانن

أبِ داًد.
 انمبحث انثانِ -أحادّث انبزاء بن عاس  -رضَ ا

عنيما -فاِ طانن

انخزمذُ.
 انمبحث انثانث :أحادّث انبزاء بن عاس  -رضَ ا

عنيماا -فاِ طانن

اننظائِ انصغزٍ.
 انمبحث انزابع :أحادّث انبزاء بن عاس  -رضَ ا

عنيما -فِ طنن ابن

ماجو.
 انمبحث انخامض :أحادّث انبزاء بن عاس  -رضَ ا
انكبزٍ نهنظائِ.

عنيما -فِ انظنن

المبحث األول
أحاديث البراء بن عازب –رضي اهلل عنيما -في سنن أبي داود
الحديث رقم ٔ:
ِ
ود ْب ُن َخاِل ٍد ،ح َّدثََنا ا ْل ِفريا ِب ُّي ،ع ِن ْاألَوَز ِ
اع ّْيَ ،ع ِن ُّ
ص ِ
ي،
ـار ّْ
الز ْى ِر ّْ
َح َّدثََنا َم ْح ُم ُ
َ
َْ
َ
ْ
ص َة ْاألَ ْن َ
يَ ،ع ْن َحَرام ْب ِن ُم َح ّْي َ
ع ِـن ا ْلبـر ِ
ِ ِ
ض ِ
اء ْب ِـن َعـ ِ
سـو ُل المَّـ ِو -
ـارَي ٌة فَ َـد َخمَ ْت َحا ِ ً
ـازٍب ،قَـا َلَ :كا َن ْ
ـت لَ ُ
ـو َناقَـ ٌة َ
َ
ْسـ َـد ْت فيـو ،فَ ُكمّْ َـم َر ُ
طـا فَيَف َ
ََ
ظ ا ْلم ِ
َىِميــا ،وأ َّ ِ
ِ
ِ
ظ ا ْل َحـ َـوا ِ ِط ِب َّ
الن َيـ ِ
اشـ َـي ِة
ضــى أ َّ
َن ِح ْف ـ َ
ييــا« :فَقَ َ
س ـمَّ َم  -ف َ
ـار َعمَــى أ ْ َ َ
ص ـمَّى اهللُ َعمَ ْي ـو َو َ
َ
َن ح ْف ـ َ َ
(ٔ)
اشي ِة ما أَصاب ْت م ِ
ِ
َن َعمَى أ ْ ِ
اش َيتُ ُي ْم ِبالمَّْي ِل»
َىِم َياَ ،وأ َّ
ِبالمَّْي ِل َعمَى أ ْ
َىل ا ْل َم َ َ َ َ َ
ُ -أشرجػػا مصلػػؾ فػػي المكطػػصا كصػػصب ا قضػػر ا هػػصب القضػػص فػػي الض ػكارم كالحرر ػ (ِ) ْٕٕ/ا
حدرث رقـ ّٕا مف طررؽ حراـ هف محرو ا وصرم هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ -أشرجػػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دم (ْ)ِٗٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُِٖٗٔ مػػف طررػػؽ ا كزألػػي هػػا
مصقصرب ا لسصظ.

ّ -أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب الهركعاهصب حػدرث أهػي اررػرة (ِ)ٓٓ/احػدرث رقػـ َِّّا
مف طررؽ محمكد هف شصلد هااجز مف الحدرث همسظ .

ْ -أشرجا الطحصكم في رح م كؿ ا مصرا هصب هرػصف م ػكؿ مػص ركم ألػف ر ػكؿ اا  -وػم اا
ألمر ك مـ  -فرمص أف دت المكا ي ػررص مػف الػزرع فػي المرػؿا كفػي ال ػصر (ُٓ)ُْٔ/ا حػدرث

رقـ ُٔٓٔا مف طررؽ الزارم ها ألف اله ار هف ألصزبامشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في كصصب الج صرصتا هصب مص أوصهت اله صرـ في المرػؿ كال ػصر (ّ)َِّ/ا حػدرثرقـ َٗٓٓا مف طررؽ ا كزاألي ها مصقصرب ا لسصظ.

ٓ -أشرجا متجـ اهف ا ألراهيا ( ِ)ٖٔٔ/ا حػدرث رقػـ ُِّٖا مػف طررػؽ الزاػرم هػا ألػف الهػ ار
اهف ألصزبا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ -أشرجا الهر قي فػي مترفػ ال ػ ف كا مػصر كصػصب ا

ػرراا هػصب الضػمصف ألمػ اله ػصرـ (ُّ)ٗٓ/

حدرث رقـ ُٕٕٔٓا مف طررؽ ا كزاألي هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ -أشرج ػػا الهر ق ػػي ف ػػي ال ػ ػ ف الكه ػػرل كص ػػصب ا

ػ ػررا كالح ػػد فر ػػصا ه ػػصب الض ػػمصف ألمػ ػ اله ػػصرـ

(ٖ)ّٓٗ/ا حدرث رقـ ُٕٕٕٔا مف طررؽ ا كزاألي هاا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في كصصب ا

ررا كالحد فر صا هصب الضػمصف ألمػ اله ػصرـ (ٖ)ّٓٗ/ا حػدرث رقػـ

َُٖٕٔا مف طررؽ الزارم هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ف أهي داكداكصصب الهركعاهصب المكا ي صس د زرع قكـ (ّ)ِٖٗ /احدرث رقـ َّٕٓ.
( ٓٔ )

ٖ -أشرج ػا اهػػف أهػػي ػػره فػػي مو ػ ساا كصػػصب الػػدرصتا هػػصب الداه ػ كال ػصة صس ػػد الػػزرع (ٓ)ُْٔ/ا
حدرث رقـ ِٕٕٔٗا مف طررؽ الزارم كحراـ هف تدا مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا فيا كصػصب الػرد ألمػ أهػي ح رسػ ا هػصب م ػأل فرمػص رضػمف وػصحب المص ػر ألػفمص رصاا (ٕ)َّّ/ا حدرث رقـ ََّّٔا مف طررؽ الزارم كحراـ هف تدا مشصمؼ ا لسصظ.

 ككػػذلؾ أشرجػػا فػػيا كصػػصب الػػرد ألم ػ أح رس ػ ا هػػصب م ػػأل فرمػػص رضػػمف وػػصحب المص ػػر ألػػفمص رصا (ٕ)َّْ/ا حدرث رقـ َُّّٔا مف طررؽ الزارم هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٗ -أشرجػػا ألهػػد اا هػػف المهػػصرؾ فػػي م ػ دما كصػػصب الحػػدكداهصب حسػػظ ا مػكاؿ ألمػ أام ػػص هصل ػػصرا
مكاف ألمػػ أاػػؿ المص ػػر مػػص أوػػصهت المص ػػر (ُ)ِٖ/ا حػػدرث رق ػػـ ُّٗا مػػف طرر ػػؽ الزاػػرم
كحراـ هف تد هف محرو ا مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ود ْب ُن َخ ِال ٍد:
َٔ .م ْح ُم ُ
(ُ)
محمكد هف شصلد هف أهي شصلدا رزرد ال مميا أهك ألمي الدم قي.
ركل ألف :ألر

( ِ)

هف الم ربا ك لرث هف أهي مرـا كمطتـ هف المقدـ.
(ّ)

ركل أل ا :اه ا محمكد هف شصلدا كأهك داكدا ال صريا ك اهف مصجا.

كمقا أهك حصصـ (ْ)ا كال صري(ٓ)ا كاهف حهصف(ٔ)ا كاهف حجر(ٕ)ا مصت
ٕ .ا ْل ِف ْرَيا ِب ُّي
( ٗ)(َُ)
محمد هف رك ؼ هف كاقد هف ألممصف الضهي مكالاـ أهك ألهد اا السررصهي
ركل ألف :أهصف هف ألهد اا الهجميا متمه هف

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ (ِٕ.)ِٗٓ/

(ّ)

الكص ؼ (ِ.)ِْٓ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب (َُ.)ِٔ-ُٔ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب (ِِٓ).

(ِ)

صصرر ا

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ الهف اهي حصصـ (ٖ.)ِِٗ/

ص

كأرهترف كمصرصرف (ٖ).

(ُُ)

رؿا كا كزاألي.

ىـ (ٓ.)ٕٔ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصب (ٗ.)َِِ/

(ٖ)

الكص ؼ (ِ.)ِْٓ/
ً
السررصه  :هك ر السص ك ككف ال ار مـ الرص المسصكح آشر الحركؼ كفي آشراص الهص المكحدةا اػذم ال ػه إلػ فصررػصبا اػي همرػدة

(ٗ)

ه كاحي هم ا كر ب إلر ص ب «السررصهي» .ا

(َُ)
(ُُ)

صب لم متص ي (َُ.)َِٓ /

ص ذرب الص ذرب (ٗ.)ّٓٓ/

الجرح كالصتدرؿ (ِٕ.)ُُٗ/
( ٔٔ )

(ُ)

ركل أل ا :الهشصرما كأحمد هف ح هؿا ك محمكد هف شصلد ال ممي.

كمقا التجمي(ِ)ا ك ال صري(ّ)ا كأهك حصصـ(ْ)ا ك اهف حجر (ٓ)ا كقصؿ اهف ألدم ودكؽ
مصت

(ٔ)

ا ام صي أل رة كمصرصرف (ٕ).

ٖ-األ وزاعي

( ٖ)

ألهد الرحمف هف ألمرك هف أهي ألمرك رحمد ال صمي أهك ألمرك ا كزاألي
(ٗ)

ركل ألف :إهراارـ هف طررؼا الزارما كح صف هف ألطر .

(َُ)

ركل أل ا :محمد هف رك ؼ السررصهيا ك ور هف حجصجا ك سرصف المكرم.

(ُٓ)

كمقا محمد هف تد(ُُ)ا اهف مترف(ُِ)ا كالتجمي(ُّ)ا كالذاهي(ُْ)اك اهف حجر

قػػصؿ أه ػػك ح ػػصصـ :ام ػػصـ م هػ ػ لم ػػص ػػم (ُٔ)ا ذك ػػرم اه ػػف حهػػصف ف ػػي المق ػػصت(ُٕ)ا مػػصت ػ ػ

كمصر (ُٖ).

ٗ-الزىري

محمد هف م مـ هف ألهرد اا هف ألهد اا هف

ا مصـ أهك هكر القر ي الزارم(ُٗ).

ػػه كشم ػػرف

صب هف ألهد اا هف الحصرث هف زاػرم هػف كػىب هػف مػرة

ركل ألف :أ س هف مصلؾا شصلد هف أ مـا كراف هف شدر .
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٕ.)ْٓ-ِٓ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب (ٗ.)ّٓٓ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب (ُٓٓ).

(ٕ)

الكص ؼ (ِ.)ِِّ/

(ٗ)

ص ذرب الص ذرب (ٔ.)ُِْ/

(ِ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ُْٔ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ (ٖ.)ُُٗ/

(ٔ)

مرزاف االألصداؿ (ْ.)ِٕ/

(ٖ)

رر األىـ ال هى (ُٕ.)ِّْ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ(ٕ.)َّٕ/

(ُِ)

صصرر اهف مترف (ُ.)ْٓ/

(ُْ)

مرزاف االألصداؿ (ِ.)ٖٓ/

(ُٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ٓ.)ِٕٔ/

(ُٖ)

ص ذرب الكمصؿ (ٕ.)َّٖ/

(ُُ)

الطهقصت الكهرل (ٕ.)ّّٗ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِٗٔ/

(ُٓ)

صقررب الص ذرب (ّْٕ).

(ُٕ)

المقصت الهف حهصف (ٕ.)ِٓ/

(ُٗ)

ا ظ ػػر إلػ ػ صرجمصػ ػ ف ػػي :الطهق ػػصت الكهػ ػرم (ٓ)ّٕٓ/ا المق ػػصت لمتجم ػػي (ِ)ِّٓ/ا الج ػػرح كالصت ػػدرؿ (ٖ)ْٕ/ا ص ػػذرب الكم ػػصؿ

(ِٔ)ُْٗ/ا صصرر ا

ىـ (ّ)ْٗٗ/ا صكمـ فرا كاك مكمؽ (ُٗٔاُ)ا ص ذرب الص ذرب (ٗ)ْْٓ/ا صقررب الص ذرب (َٔٓ).
( ٕٔ )

(ُ)

ركل أل ا :ألهد الرحمف هف ألمرك ا كزاأليا كألمرك هف در صرا كالتى هف الحصرث.

قصؿ اهف تد مقا كمرر الحدرث كالتمـ كالركار (ِ)ا قصؿ التجمي صصهتي مقا (ّ)اكقػصؿ الػذاهي :أحػد ا ألػىـ

كحػػصفظ زمص ػػا

(ْ)

مكاصقص ا(ٔ)ا مصت

(ٓ)

كق ػػصؿ مػػرم مص ر ػػا :حج ػػا إمػػصـ
أره كأل ررف كمصرا (ٕ).

كق ػػصؿ اه ػػف حجػػر :السقر ػػا الح ػػصفظ مصسػػؽ ألمػ ػ جىلص ػػا

ِ
صِ
ي
ار ّْ
ص َة ْاألَ ْن َ
َ٘ -حَرام ْب ِن ُم َح ّْي َ
حراـ هف تد هف محرو هػف م ػتكد هػف كتػب هػف ألػصمر هػف ألػدم هػف مجدألػ هػف حصرمػ هػف الحػصرث

ا وصرم أهك تد كرقصؿ أهك ترد ر ب إل جدم كرقصؿ حراـ هف صألدم (ٖ).

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا ك أهي محرو .
ركل أل ا :الزارم كاهف محروا (ٗ).

كمقػػا محمػػد هػػف ػػتد (َُ)ا الػػذاهي(ُُ)ا اهػػف حجػػر(ُِ)ا ذكػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت(ُّ)ا مػػصت ػ مصرػ

ككاحد ك مىمرف(ُْ).

ٓ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث :

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٔ.)َِْ/

(ّ)

صصرر المقصت (ِ.)ِّٓ/

(ٓ)

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ (ُ.)ُٔٗ/

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٔ.)ِْٗ/

(ٗ)

الجرح كالصتدرؿ (ّ.)ُِٖ/

(ِ)

ف ركاصا مقصت.

طهقصت الكهرل (ٓ.)ّٕٓ/

(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

صقررب الص ذرب (َٔٓ).

(ٖ)

ىـ (ّ.)ْٗٗ/

ص ذرب الكمصؿ (ٓ.)َِٓ/

(َُ)

الطهقصت الكهرل (ٓ.)ِٖٓ/

(ُِ)

صقررب الص ذرب (ُٓٓ).

(ُُ)

الكص ؼ (ُ)ُّٔ/اصصرر ا

(ُّ)

المقصت الهف حهصف (ْ.)ُْٖ/

(ُْ)

ىـ (ّ.)ِِِ/

م صارر ألممص ا وصر (ُ.)ُِٓ/
( ٖٔ )

التعميق:
ً ً
ىاًم ػػصا مكًا َّف ىألمىػ أ ٍ ً
ً ً ً َّ ً
ت ىمص ً ىػرصي ي ٍـ هًصلمٍَّرػ ًػؿ» ىكقىػ ٍػد ا ٍ ػػصى ىد َّؿ
« ى مكًا َّف ًح ٍسػ ى
ػصه ٍ
ىوػ ى
ىاػػؿ اٍل ىمص ىػر ىمػػص أ ى
ظ اٍل ىمص ػىػر هصلمٍرػػؿ ىألمىػ أ ٍ ى ى
ضػػم يف مصًلػ ػ ي ً
رمػ ػ ً ىم ػػص ىجىصٍػػاي هًصلَّ ى ػ ً
ؾ
ض ػ ىػم يف ىم ػػص ىجىصٍػػاي هًصلمٍَّر ػ ًػؿا ىك يا ػ ىػك ىمصًلػ ػ ه
هً ػ ىذًل ى
ػصر ىكىر ٍ
ؾ اٍلىه ى
ؾ ىم ػ ٍػف قى ػػص ىؿ :إَّ ػػاي ىال ىر ٍ ى ى
احصىج ػكا
ىاػ ًػؿ اٍل ىمص ً ػ ىػر ً يم ٍ
ػب أيىهػػك ىح ً ى
ىكال َّ ػػص ًف ًتي ىكاٍل ى ى
صف ىألىم ػ أ ٍ
طىم نقػػص ىك ٍ
ىوػ ىػح يصهاي إىل ػ أىَّػػاي ىال ى
صد ًكَّر ػ ي ىكىذ ىاػ ى
ضػ ىػم ى
رس ػ ى ىكأ ٍ
ػؾ أىَّػػا ألمػػكـ م ٍشوػػكص ًهحػ ًػد ً
ً َّ
هً ىقكًل ػ ًا َّ َّ -
رث ىحػ ىػرًاـ ٍهػ ًػف
ػصر» ىكىال ى ػ َّ ي ي ي ه ى ي ه ى
و ػم المػػاي ىألىم ٍر ػا ىك ى ػم ىـ  « :-ىج ٍر يح ىػػص يجىهػ ه
ى
ٍ
َّ
ً
ً
ً
َّ
ً
صف ٍه ًف ىه و
ٍّو ي ىكال ٍت ىم ً
رر ىقص ىؿ الط ىح ًصكم :إال أ َّ
رؽ ىم ٍذ ىاب أىهًي ىح ى
ىف صى ٍحق ى
رس ى أىَّاي ىال ى
ض ىم ى
يم ىحر ى
صف إ ىذا أ ٍىر ى ػمى ىص ىمػ ى
كف حػص ًف وظ ضػ ًمف ا ٍ صى ػ ا كىال ىدًلر ىػؿ ألمىػ ىاػ ىذا الصَّ ٍس ً
ً
و ً
ػض
ىحص ًف وظا ىكأ َّ
ػب المٍَّر ي
ػث ىكىه ٍت ي
ػرؿ ىكىذ ىا ى
ى
ىمص إ ىذا أ ٍىر ى مى ىص م ٍػف يد ً ى
ى ى ى ى
(ُ)
مدًل ً
إا ىد هار ًل َّ
صص
صـ ىكاٍل ىش ٍّ
رؿ اٍل ىت ٍّ
ض ىم يف ىمصًل يك ىص ىمص ىجىصٍاي لى ٍر نى أ ٍىك ى ى ىصراا ىك يا ىك ٍ
اٍل ىمصًل ًكَّر ً إلى أىَّاي ىر ٍ
أف مص أف دصا المكا ػي كالػدكاب مػف الحػكارط كالػزركع فػي المرػؿ فضػمص ا ألمػ أام ػصا كمػص أف ػدصا ال ػصر
(ِ)

فى ي ألم أوحصب الدكاب.

الحديث رقمٕ:
صؿ ٍه ًف ألم وركا ألف ىاز ىذافا أل ًف اٍله ار ً
شا ىأل ًف اٍل ًم ٍ ً
ىأل ىم ً
صف ٍه يف أىهًي ى ٍرىه ىا ىح َّدمىىص ىج ًر هررا ىأل ًف ا ٍ ٍ
ىٍ
ىح َّدمىىص يألمٍ ىم ي
ىٍ
ى ى ىى
ى
كؿ المَّ ًا ومَّ اا ألىم ٍر ًا ك مَّـ ًفي جى ى ً و ً
ا ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىقص ىؿ « :ىشر ٍجىص م ر ً
و ًصر ىفص ٍ صى ى ٍرىص ًإىل
ى
صزة ىر يجؿ م ىف ا ٍ ىٍ ى
ى
ىىىي
ى
ي ى ىىى
(ّ)
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ يم ٍ صى ٍق ًه ىؿ اٍلًقٍهىم ً ىك ىجىم ٍ ىص ىم ىتاي»
اٍل ىق ٍه ًرا ىكىل ٍـ يرٍم ىح ٍد ىه ٍت يد ىف ىجىم ىس الَّهًي ى
ُ -أشرجا أهك داكد في

ا في كصصب ال اا هصب في الم أل في القهر كألذاب القهرا

(ْ)ِّٗ/ا حدرث رقـ ّْٕٓا مف طررؽ ألممصف اهف أهي ره ها مشصمؼ ا لسصظ.

ِ -أشرجا ال صري في

اا كصصب الج صرزا هصب الكقكؼ لمج صرزا (ْ)ٕٖ/ا حدرث رقـ ََُِا

مف طررؽ الم صؿ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ -أشرجا اهف مصجا في

اا كصصب الج صرزا هصب مص جص في الجمكس في المقصهرا(ُ)ْْٗ/ا

حدرث رقـ ُْٖٓا مف طررؽ الم صؿ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ككذلؾ أشرجا في كصصب الج صرزا هصب مص جص في الجمكس في المقصهر (ُ)ْْٗ/ا حدرث رقـ
ُْٗٓا مف طررؽ الم صؿ ها مشصمؼ ا لسصظ.
ْ -أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دم (ْ)ِٗٓ/ا حدرث رقـ ُّٕٖٔا مف طررؽ الم صؿ هاا
مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)

رؿ ا كطصر (ٓ)ّٖٗ /ا الهدر الصمصـ رح همكغ المراـ(ٖ)َِٓ/ا ا حكصـ رح أوكؿ ا حكصـ الهف قص ـ(ّ.)ُُّ/

ص ػػكرر الحكال ػػؾ ػػرح مكط ػػأ مصل ػػؾ(ِ)ُِٓ/ااال ػػصذكصر(ٕ) َِْ/ا الصم ر ػػد لم ػػص ف ػػي المكط ػػأ م ػػف المت ػػص ي كا

ا حكصـ الك طي(ّ.)َّٓ/

(ّ)

ف أهي داكدا كصصب الج صرزاهصب الجمكس أل د القهر (ّ)ُِّ/ا حدرث رقـ ُِِّ.
( ٗٔ )

ػػص رد(ُُ)ُٖ/ا

ككذلؾ أشرجا في م دم (ْ)ِٕٗ/ا حدرث رقـ ُْٖٖٔا مف طررؽ ا ألمش هاا مشصمؼ ا لسصظ.
ٓ -أشرجا اهف أهي ره في مو س كصصب الج صرزا هصب المحد لممرت مف أقرب ككرم ال ؽا
(ّ)ُْ/احدرث رقـ ُُُْٔا مف طررؽ ا ألمش هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ككذلؾ أشرجا في كصصب الج صرز هصب في ألذاب القهر كمـ اكا (ّ)ُٓ/ا حدرث رقـ

َُِِّا مف طررؽ ا ألمش هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ -أشرجا الم صدرؾ لمحصكـا كصصب التمـا هصب فضؿ التمـ صكقرر التصلـ اذم شرصر وحرح في

ا مر هصكقرر التصلـ أل د االشصىؼ إلرا كالتقكد هرف ردرا ممص لـ رشرجصما (ُ)َِٖ/ا حدرث

رقـ ُْْا مف طررؽ ا ألمش هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٕ -أشرجا الطرصل ي في م دم كصصب أحصدرث أهي مك

ألصزبا (ِ)ُُْ/ا حدرث رقـ ٖٕٗا مشصمؼ ا لسصظ.

ا

ترم رحما ااا هصب اله ار هف

إسناد الحديث :
عثمان بن أبي شيبة:

ٔ-

ألممصف هف محمد هف إهراارـ هف ألممصف هف حكا صي الته ي مكالاـ أهك الح ف هف أهي ره

الككفيا أشك أهي هكر هف اهي ره كالقص ـ هف أهي ره

(ُ)

ركل ألف :جررر هف ألهد الحمردا كمحمد هف ه رر التهدما كككر (ِ).
ركل أل ا :الجمصأل

كل الصرمذما كأهك رتم ا كأحمد هف ح ف الوكفيا كجتسر السررصهي(ّ).

كمقا اهف مترف(ْ)ا كالتجمي(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ)ا كقصؿ أهك حصصـ(ٕ)ا كالذاهي (ٖ) :ودكؽ
مصت

(ُ)
(ِ)

اص

كمىمرف كمصرصرف (ٗ).

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ (ُٕ.)ْٕٖ/
ص ذرب الص ذرب (ٕ.)ُْٗ/

(ّ)

صذكرة الحسصظ (ِ.)ِٓ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِّٗ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ الهف أهي حصصـ (ٔ.)ُٕٔ/

(ْ)

رر أألىـ ال هى (ُُ.)ُّٓ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب (ّٖٔ).

(ٖ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ِْٓ/

(ٗ)

الكص ؼ(ِ.)ُِ/

( ٘ٔ )

ٕ-جرير
جررر هف ألهد الحمرد الضهي القصضي أهك ألهد اا الرازم

(ُ)

ركل ألف :ا ألمشا كرحر هف ترد ا وصرما ك رؿ هف أهي وصلح (ِ).

ركل أل ا :اهف المهصرؾا كأحمد هف ح هؿا ك ألم هف المدر يا كأهك هر هف أهي ره (ّ).

كمقا محمد هف تد(ْ)ا كالتجمي(ٓ)ا كال صري(ٔ)ا أهك حصصـ(ٕ)ا كاهف حجر

(ٖ)

قصؿ اهف مترف(ٗ)ا كأهك زرألا(َُ) :ودكؽا كقصؿ الذاهي :الحصفظ الحج

في الكصب

(ُِ)

كذكرم اهف حهصف في المقصت(ُّ)ا مصت

ا ممصف كممص رف كمصر (ُْ).

ٖ-األعمش
مرمصف هف م راف ا

دم الكصامي مكالاـ أهك محمد الككفي ا ألمش

( ُٓ)

ركل ألف :ترد هف ألهردةا كم ذر المكرما كألدم هف مصهت.

ركل أل ا :اهف المهصر كجررر هف حصزـ كأهك هكر هف ألرصش (ُٔ).

كمقا رحر هف مترفا كال صري(ُٕ)ا كالتجمي(ُٖ)ا كأهك حصصـ(ُٗ)ا كالذاهي
(ُ)

الكص ؼ (ُ.)ُِٗ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب (ِ.)ٕٓ/

(ْ)

الطهقصت الكهرل (ٕ.)ِٕٔ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ (ْ.)َْٓ/

(ّ)

رر األىـ ال هى (ٕ.)ْٕٖ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ٗٔ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)َٓٔ/

(ٗ)

صصرر أ مص المقصت (ُ.)ٓٔ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب (ُّٗ).

(َُ)

الضتسص الهي زرألا الرازم (ّ.)ّٖٓ/

(ُِ)

مرزاف ا ألصداؿ (ُ.)ّْٗ/

(ُُ)

صذكرة الحسصظ (ُ.)ُٗٗ/

(ُّ)

المقصت الهف حهصف (ٔ.)ُْٓ/

(ُٓ)

م ار رؿ الهف أهي حصصـ (ُ.)ِٖ/

(ُٕ)

ص ذرب الكمصؿ (ُِ.)ٖٗ/

(ُٗ)

الجرح كالصتدرؿ (ْ.)ُْٕ/

(ُْ)

صصرر الكهرر لمهشصرم (ِ.)ُِْ/

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب (ْ.)ِِِ/

(ُٖ)

المقصت لمتجمي (ُ.)َِْ/

(َِ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ِّٖ/
( ) ٔٙ

(َِ)

(ُُ)

كودكؽ رحص ها

قصؿ اهف حجر :مقا حصفظ ردلس مف الطهق المص ر (ُ)ا ذكرم اهف حهصف في المقصت (ِ)ا مصت

كأرهترف كمصر (ّ).

ٗ-المنيال

الم صؿ هف ألمرك ا

دم

(ْ)

ركل ألف :ألهد اا هف الحصرث المورما كألهد اا هف م تكدا ك ترد هف جهررا ك زاذاف

ركل أل ا :ا ألمشا ك تها هف حجصجا ك ألهد رها هف ترد

(ٓ)

كمقا اهف مترف(ٔ)ا كالتجمي(ٕ)ا كال صري(ٖ)ا كقصؿ الدارقط ي(ٗ)ا كاهف حجر (َُ) :ودكؽ.
٘ -زاذان
زاذاف أهك ألهد ااا كرقصؿ أهك ألمر الك دم

(ُُ)

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا كألصر ا كأهي ارررة.

ركل أل ا :جرررا كمحمد هف حجصرةا كزهرد الرصمي(ُِ).

كمقا اهف تد(ُّ)ااهف مترف(ُْ)ا كالتجمي(ُٓ)ا كالذاهي(ُٔ)ا قصؿ ال صري :لرس ها هأس
قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ُٖ)ا مصت

ا ام صرف كممص رف (ُٗ).

ٔ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
(ُ)

صقررب الص ذرب (ِْٓ )ا طهقصت ال دلر رف=صتررؼ أاؿ الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ُ.)ّّ/

(ّ)

الطهقصت لشمرس هف شرصط (ُ.)ِٕٖ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب (َُ.)ُّٗ/

(ِ)

المقصت الهف حهصف (ْ.)َِّ/

(ْ)

الكص ؼ (ِ.)ِٖٗ/

(ٔ)

صصرر أ مص المقصت (ُ.)َِّ/

(ٖ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٖ.)ٖٓٔ/

(ٕ)

(ٗ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِْْ/
صرر ا

ىـ (ّ.)ِّْ/

(َُ)

صقررب الص ذرب (ْٕٓ).

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب (ّ.)َِّ/

(ُْ)

صصرر أ مص المقصت (ُ.)ْٗ/

(ُٔ)

الكص ؼ (ُ)ََْ/ا رر أألىـ اله ى (ٓ.)ُُٔ/

(ُٖ)

صقررب الص ذرب (ُِّ).

(ُُ)

جصم ا وكؿ (ُِ.)ُِْ/

(ُّ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)ُِٕ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ُّٔ/

(ُٕ)

(ُٗ)

صصرر ا

ىـ (ٔ.)ٔٓ/

ص ذرب الكمصؿ (ٗ.)ِٔٓ/
( ) ٔٚ

(ُٕ)

ا ممصف

الحكم عمى إسناد الحديث:
الحدرث ح ف ه ذا ا

الك دم ودكقصف.

صد

ف ألمصا غرر القصدح

الم صؿ هف ألمرك ا

دم كزاذاف

التعميق
الحدرث رهرف أف فرا ا صحهصب القتكد أل د المرت هتد الوىة ألمرا هتد الدففا كأرضنص ا صحهصب

ا صقهصؿ القهم في القتكد أل د القهرا كفرا إمهصت ألذاب القهرا كاك مذاب أاؿ ال

كالجمصأل

(ُ)

الحديث رقمٖ:
ىشىهىرىص يا ى ٍر هـا ىأل ٍف أىهًي ىهٍم و ا ىأل ٍف
ىح َّدمىىص ىأل ٍم يرك ٍه يف ىأل ٍك وفا أ ٍ
َّ ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـً« :إ ىذا اٍلصىىق
صؿ :قى ى
قى ى
صؿ ىر ي ك يؿ الما ى
(ِ)
ىكا ٍ صى ٍةسىىرامي يغًسىر لى ي ىمص»

ىزٍر ود أى ًهي اٍلح ىكًـ اٍلتى ًزمٍّا أل ًف اٍله ار ً
ى
ى
ى ىى
اٍل يم ٍ ًم ىم ً
وصفى ىحصا ىك ىح ًم ىدا المَّ ىا
صف فىصى ى

ٍه ًف ىأل ًصز وبا
ىأل َّز ىك ىج َّؿا

ُ -أشرجا أهك داكد في

اا كصصب ا دبا هصب الموصفح (ْ)ّْٓ/ا حدرث رقـ ُِِٓا مف

ِ -أشرجا الصرمذم في

اا كصصب اال صرذاف كا دبا هصب مص جص في الموصفح ا (ٓ)ْٕ/ا

ّ -أشرجا اهف مصجا في

اا كصصب ا دبا هصب الموصفح ا (ِ)َُِِ/ا حدرث رقـ َّّٕا

طررؽ أهي هكر اهف أهي ره ا مشصمؼ ا لسصظ.

حدرث رقـ ِِٕٕا مف طررؽ سرصف هف ككر ا مشصمؼ ا لسصظ.
مف طررؽ أهي هكر هف أهي ره ا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ -أشرجػػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما (ْ)َّّ/احػػدرث رق ػػـ ُُِٕٖا مػػف طررػػؽ اهػػف مرػػرا
مشصمؼ ا لسصظ.
ككذلؾ اشرجا في م دما (ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ َُٕٖٓا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ.
ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِّٗ/ا حدرث رقـ ُُٕٖٔا مف طررؽ أهي الحكـ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
ٓ -أشرجا الهر قي في

اا كصصب جمصع أهكاب الصرغرب في ال كصح كغرر ذلػؾا هػصب مػف جػص فػي

موصفح الرجؿ الرجؿا (ٕ)َُٔ/ا حدرث رقـ ُّٗٔٓا مػف طررػؽ ألمػرك هػف ألػكفا مصقػصرب

ا لسصظ.
(ُ)

ا ظر :ػرح ػ ف أهػػي داكد(ٔ)ُٔٔ/األمػدة القػػصرم ػػرح وػحرح الهشػػصرم(ٖ )ُْٓ/ا مرقػػصة المسػصصرح ػػرح م ػػكصة الموػػصهرح(ّ/

ُِِٔ)ا ر ػ ػػؿ ا كط ػ ػػصر(ْ)َُٔ/ا ج ػ ػػصم ا و ػ ػػكؿ(ُُ)ُِٖ/ا االحك ػ ػػصـ الك ػ ػػطي(ِ)ُِّ/ا أحك ػ ػػصـ الج ػ ػػصرز(ُ)ّّ/ا و ػ ػػىة
المؤمف(ّ.)َُٖٔ/
(ِ)

ف أهي داكدا كصصب ا دبا هصب الموصفح ا(ْ)ّْٓ/ا رقـ حدرث ُُِٓ.
( ) ٔٛ

ككذلؾ أشرجا في كصصب جمصع أهكاب الصرغرب في كصح كغرر ذلؾا هصب مػص جػص فػي موػصفح
الرجؿ الرجؿا (ٕ)َُٔ/ا حدرث رقـ ُُّٕٓا مف طررؽ أهي ألمي الركذرصرما مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ -أشرجػػا اهػػف اهػػي ػػره فػػي مو ػ ساا كصػػصب ا دبا هػػصب فػػي موػػصفح أل ػػد ال ػػىـ مػػف رشػػص
فر صا (ٓ)ِْٔ/ا حدرث رقـ ُِٕٕٓا مف طررؽ أهي شصلد ا حمرا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ -أشرجا أهك رتم المكومي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا (ّ)ِّْ/ا حػدرث رقػـ ُّٕٔا مػف طررػؽ
ا رـا مصقصرب ا لسصظ.

ٖ -أشرجػػا الطه ار ػػي فػػي متجػػـ ا ك ػػطا هػػصب مػػص ا ػػم أحمػػدا(ُ)ُٖٔ/ا حػػدرث رقػػـ ِٕٓا مػػف
طررؽ أحمد هف القص ـا مشصمؼ ا لسصظ.

ككػػذلؾ أشرجػػا فػػي متجػػـ ا ك ػػطاهصب مػػص ا ػػم محمػػدا (ٕ)ِّْ/ا حػػدرث رقػػـ َّٕٔا مػػف

طررؽ محمد هف المرزرصفا مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:
ٔ-عمرو بن عون:
ألمرك هف ألكف هف أكس هف الجتد ال ممي أهك ألممصف الكا طي الهزار

(ُ)

ركل ألف :اهف أهي زاردةا كألمصرة هف زاذافا كألهد ال ىـ هف حرب.
ركل أل ا :الهشصرما كأهك داكدا كحجصج هف ال صألر(ِ).

قصؿ التجمي :مقا رجؿ وصلح (ّ)ا قصؿ أهك زرأل  :مقا

(ْ)

قؿ مف أررت أمهت م ا

(ٓ)

قصؿ أهك حصصـ :مقا حج ككصف رحسظ حدرما(ٔ)ا ذكرم اهف حهصف في المقصت(ٕ)ا قصؿ اهف حجر :مقا

مهت(ٖ)ا مصت

ا شمس كأل ررف كمصرصرف(ٗ).

ٕ-ىشيم
ا رـ هف ه رر هف القص ـ هف در صر ال ممي
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ (ِِ.)ُٕٕ/

(ّ)

المقصت لمتجمي (ِ.)ُُٖ/

(ٓ)

الكص ؼ (ِ.)ٖٓ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف (ٖ.)ْٖٓ/

(ٗ)

الطرقصت الكهرل (ٕ.)ِِٗ/

(ِ)

(ْ)

(َُ)

ص ذرب الص ذرب (ٖ.)ٖٔ/

رر أألىـ ال هى (ٖ.)ْٕٕ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ٔ.)ِِٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب (ِْٓ).

(َُ)

ص ذرب الص ذرب (ُُ.)ٓٗ/
( ) ٜٔ

ركل ألف :ا جمح هف ألهد اا ال دما مكا مصألرؿ هف أهي شصلدا كه رر اهف القص ـ ال ممي
ركل أل ا :اهف مترفا كألمرك هف ألكفا كألمرك هف محمد ال صقد (ُ).

قصؿ اهف تد :مقا كمرر الحدرث مهصص ردلس كمر ار فمف قصؿ في حدرم أشهر ص ف ك حج كمف لـ رقؿ فر

أشهر ص فمرس ه ئ(ِ)ا قصؿ التجمي :مقا ككصف ردلس

(ّ)

قصؿ أهك حصصـ :مقا (ْ)ا قصؿ الذاهي :مقا ككصف ردلس

( ٓ)

قصؿ اهف حجر :مقا مهت كمرر الصدلرس كا ر صؿ الشسي كألدم مف المرصه المصلم

(ٔ)

قمت :مقا مهت ردلس مف الطهق المصلما الذرف ال رقهؿ حدرم ـ إال إذا ورحكا فرا في ال مصع.
ا رـ هف ه رر الكا طي مف أصهصع الصصهترف م كر هصلصدلرس م مقصاا كوسا ال صري كغررم

هذلؾا كمف ألجصرها في الصدلرس أف أوحصها قصلكا لا :ررد أف ال صدلس ل ص ررنص فكاألداـ فممص أوهح

أمم ألمر ـ مجم نص رقكؿ في أكؿ كؿ حدرث م ا م ص فىف كفىف ألف فىف فممص فرغ قصؿ اؿ دل ت لكـ

الركـ ررصن قصلكا ال قصؿ فإف كؿ ي حدمصكـ ألف ا كؿ متصا ككؿ ي حدمصكـ ألف المص ي فمـ
أ متا م ا قمت ف ذا ر هةي أف ر مي صدلرس التطؼ(ٕ)ا مصت

ا مىث كممص رف كمصر (ٖ).

ٖ-أَِبو َب ْم ٍج

رحر هف مرـ هف زرد مكل ال هي -وم اا ألمرا ك مـ.)ٗ( -

ركل ألف :ألقه هف دادا مكا مصألرؿ هف ه ررا كألهرد اا اهف ألهد (َُ).
ركل أل ا :المرث هف تد(ُُ).

قصؿ ال صري :مقا (ُِ)ا قصؿ ا زدم :غرر مقا (ُّ)ا قصؿ اهف حجر :مج كؿ(ُْ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ (َّ.)ِٕٔ-ِِٕ/

(ّ)

المقصت لمتجمي (ُ.)َْٔ/

(ٓ)

الكص ؼ (ِ)ّّٖ/ا دركاف الضتسص (ُ.)َِْ/

(ٕ)

طهقصت المدل رف= صتررؼ أاؿ الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس (ُ.)ْٕ/

(ٗ)

ل صف المرزاف (ٗ)ّّٕ/ا مرزاف ا ألصداؿ (ْ.)ّٖٓ/

(ِ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ِِٕ/

(ْ)

الركاة المقصت المصكـ فر ـ ه ص ال ركجب رداـ (ُ.)ُٕٗ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب (ْٕٓ).

(ٖ)

مرزاف ا ألصداؿ (ْ.)َّٖ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ (ُّ.)ّٔٓ-ّْٔ/

(ُِ)

ص ذرب الص رب (ُُ.)ِِٓ/

(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)ُٓٔ/

(ُّ)

دركاف الضتسص (ُ)ّْْ/ا الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم (ّ.)ُٗٔ/

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ُٗٓ).

( ٕٓ )

ي
َٗ-زْي ٍد أَِبي ا ْل َح َكِم ا ْل َع َن ِز ّْ
زرد هف أهي ال تمص الت هرلا أهك الحكـ الت زم

(ُ)

ركل ألف :اله ار هف ألصزب(ِ).

ركل أل ا :أهك هم الةزارم(ّ)ا كأهك داكد (ْ).

ذكرم اهف حهصف في المقصت(ٓ)ا قصؿ الذاهي :مقا (ٔ)ا قصؿ اهف حجر :مقهكؿ (ٕ).
ٓ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

الحدرث ضترؼ ه ذا ا

صد

ف فرا ألمصرفا ا كل  :رحر هف مرـ هف زرد مج كؿا ك

المص ر  :أف زردان هف أهي ال تمص الت هرم مقهكؿ.
التعميق:
الحػػدرث فرػػا ا ػػصحهصب الموػػصفح أل ػػد المقػػص ا كالموػػصفح مػػأشكذة مػػف الوػػسح ا أم :وػػسح

الرد كراح الرد ككجا الردا همت

أ ا صمصقي وسح ردؾ م وسح رد وصحهؾ حرف ص مـ ألمرا.

كاػ ػػص
فر ػ ػػصحب الموػ ػػصفح ا كجػ ػػص فػ ػػي الق ػ ػرآف :ى م
بكًا ىذا يحٍّررػ ػػصي ٍـ هًصى ًحَّر ػ ػ و ىف ىحر ػ ػكا هًأ ٍ
ىح ى ػ ػ ىػف ًم ٍ ىػ ػػص أ ٍىك يرد ى
[ال ػػص  ]ٖٔ:كالصحرػ  :اػػي ال ػػىـ ألمػػركـ كرحمػ اا كهركصصػػاا فصحرػػي هأح ػػف م ػػص كصرداػػصا ػكا ص ػػمـ
دكف أف صمد ردؾ أك ص مـ كصمد ردؾا كا فضؿ أف صمد ردؾ كصوصفح ف اػذا فرػا مػكابا كصىم ًػصـ الصَّ ًحَّرػ ً
ى
رد ًفي اٍل ىم ىكَّد ًة (ٖ)ا كألدـ موصفح المرأة الصي صحؿ لا(ٗ).
وص ىف ىح ي صىًز ي
اٍل يم ى

(ُ)

ص ذرب الص ذرب (ُِ)ٕٕ/ا الجرح كالصتدرؿ (ّ.)ٓٔٓ/

(ّ)

مرزاف ا ألصداؿ (ِ.)َُْ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)ِْٖ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب (ِِّ).

(ِ)

ل صف المرزاف (ٕ.)َْٔ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ (َُ.)ُٖ/

(ٔ)

الكص ؼ (ُ.)ُْٕ/

(ٖ)

ا ظر:الم ػػصلؾ فػػي ػػرح مكطػػأ مصلػػؾ (ٕ)ِْٕ/ا اال ػػصذكصر (ٕ)ِِٗ/ا الصحهرػػر رضػػصح متػػص ي الصر ػػرر (ٔ)َٔٔ/ا موػػصهرح

ال

(ٗ)

(ّ)ِِٖ/ا المتك ألم مذاب ألصلـ المدر (ُ)َُِٕ/ا مشصور السقا ا

مك كأل السقا ا

ىمي(ِ.)ٓٗ/

( ٕٔ )

ىمي في ضك القرآف كال

(ُ.)َِّ/

الحديث رقمٗ
صؿ« :ىه ٍرى ص
ىح َّدمىىص يم ى َّد هدا ىح َّدمىىص ىشصًل يد ٍه يف ىأل ٍه ًد المَّ ًاا ىح َّدمىى ص يم ى
ؼا ىأل ٍف أىهًي اٍل ىج ًٍـا ىأل ًف اٍلىهىار ً ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىق ى
طٍّر ه
ً
ً
كف هًي
ضمَّ ٍ
أىىص أىطي ي
تا ًإ ٍذ أى ٍقىه ىؿ ىرٍك ه
ب  -أ ٍىك ىف ىك ًار يس  -ىم ىت ي ٍـ ًل ىكا ها ىف ىج ىت ىؿ ا ٍ ٍ
ىألىر ي
كؼ ىألىم ًإ ًه وؿ لي ى
اب ىرطرسي ى
ً
ً َّ
ًلم ٍ ًزلىصًي ًمف الَّهً ٍّي َّ
ت ىأل ٍ ايا
ضىريهكا يأليقى ياا فى ى ىأٍل ي
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـا ًإ ٍذ أىصى ٍكا قيَّه نا فىص ٍ صى ٍشىر يجكا م ٍ ىص ىر يج نى فى ى
ى
ى
ى
ً (ُ)
صمىأىرًة أىهًرا»
فى ىذ ىك يركا أىَّاي أ ٍ
ىألىر ىس هً ٍ
ُ -أشرجا أهك داكد في

اا كصصب الحدكدا هصب في الرجؿ رز ي هحررم ا (ْ)ُٕٓ/ا حدرث رقـ

ِ -أشرجا ال صري في

اا كصصب ال كصحا هصب كصح مص كح ا هص ا (ٔ)َُٗ/ا حدرث رقـ

ْْٕٓا مف طررؽ ألمرك هف ق رط الرقيا مشصمؼ ا لسصظ.

ُّّّا مف طررؽ أحمد هف ألممصف هف حكرـا مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في كصصب ال كصحا هصب كصح مص كح ا هص ا (ٔ)َُٗ/ا حدرث رقـ ِّّّا مفطررؽ ألمرك هف م وكرا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ -أشرجا اهف مصجا في

اا كصصب الحدكدا هصب مف صزكج امرأة اهرا مف هتدما (ِ)ٖٔٗ/ا

حدرث رقـ َِٕٔ /مف طررؽ إ مصألرؿ هف مك

ْ -أشرجا الدارمي في

ا مشصمؼ ا لسصظ.

اا كصصب ال كصحا هصب الرجؿ رصزكج امرأة اهراا (ّ)ُّْٖ/ا حدرث رقـ

ِِٖٓا مف طررؽ ألهد اا هف جتسر الرقيا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ -أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما (ْ)َِٗ/ا حدرث رقـ َُٖٖٓا مف طررؽ ألهد ااا
مشصمؼ ا لسصظ -ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِِٗ/ا حدرث رقـ َُُٖٔا مف طررؽ ألهد

ااا مشصمؼ ا لسصظ.
-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِِٗ/ا حدرث رقـ َُِٖٔا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ .

ككذلؾ أشرجا في م دما(ْ)ِٗٓ/ا حدرث رقـ ُُّٖٔا مف طررؽ مطرؼ هاا مصقصرب ا لسصظ.

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٕٗ/ا حدرث رقـ ُّْٖٔا مف طررؽ مطرؼ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٓٗ/ا حدرث رقـ ُّّٖٔا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ.
ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٕٗ/ا حدرث رقـ ُٕٖٗٔا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ -أشرجا الهر قي في

اا كصصب ال كصحا هصب مص جص في قزلا صتصل "كال ص كحكا مص كح أهصؤكـ

مف ال ص "ا(ٕ)ِِٔ/ا حدرث رقـ ُُّٖٗا مف طررؽ أهي ألهد اا الحصفظا مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في كصصب المرصدا هصب مصؿ المرصد اذا مصت أك قصؿ الردما (ٖ)ُّٔ/ا حدرث رقـُّٖٗٔا مف طررؽ أهك الح ف ألمي هف أحمد هف ألهدافا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ -أشرجا أهك رتم المكومي في م دما م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِِٖ/ا حدرث رقـ ُٔٔٔا
مف طررؽ إ مصألرؿ هف إهراارـا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ف أهي داكدا كصصب الحدكدا هصب في الرجؿ رز ي هحررماا (ْ)ُٕٓ/ا حدرث رقـ ْْٔٓ .
( ٕٕ )

ٖ -أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب ال كصحا هصب امص حدرث صلـا (ِ)َِٖ/ا حدرث رقـ
ِٕٕٔا مف طررؽ أهي التهصس محمد هف رتقكبا مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:

ٔ -مسدد:

م دد هف م راد هف م رهؿ ا

دم الهورم أهك الح ف

(ُ)

ركل ألف :محمد هف أهي ألدما ك م د هف مرمك ا ك رحر هف ترد القطصف.
ركل أل ا :أهك داكدا كالهشصرما كأحمد هف ألهد اا هف وصلح التجمي(ِ).

قصؿ رحر هف ترد القطصف :لك اصرت م ددا محدمصا في هرصا لكصف م صصاؿ

(ّ)

قصؿ اهف مترف :ودكؽ كمرة مق مق (ْ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ :ودكؽ(ٓ)ا كمقا التجمي(ٔ)ا أهك حصصـ(ٕ)ا

ال صري(ٖ)ا اهف حهصف(ٗ)ا اهف حجر(َُ)ا مصت

ا ممصف كأل ررف كمصرصرف(ُُ).

ٕ -خالد بن عبد اهلل:
شصلد هف ألهد اا هف ألهد الرحمف هف رزرد الطحصف أهك ال رمـ

( ُِ)

ركل ألف :م ددا كألمرك هف ألكؼا كألسصف.

ركل أل ا :إ مصألرؿ اهف أهي شصلدا كمطرؼا ك رؿ هف أهي وصلح

(ُّ)

كمقا محمد هف تد(ُْ)ا أهك زرأل (ُٓ)ا كال صري(ُٔ)ا قصؿ أهك حصصـ :مقا وحرح الحدرث
(ُ)

الكص ؼ (ِ.)ِٓٔ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٕ.)ْْٓ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)َُٖ/

(ٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِْٓ/

(ٖ)

ص ذرب الص ذرب (َُ.)َُٖ/

(َُ)

صقررب الص ذرب(ُ.)ِٖٓ/

(ُِ)

طهقصت الحسصظ (ُ.)ُُٕ/

(ُْ)

صصرر هةداد(ٗ.)ُٖٗ/

(ُٔ)

ص ذرب الكمصؿ (ٖ.)َُِ/

(ّ)

صذكرة الحسصظ( ِ.)ٖ/

(ٓ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ُٔ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ همف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح (ِ.)ٕٖٓ/

(ٗ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ََِ//

(ُُ)

الطهقصت الكهرل (ٕ.)ِِْ/

(ُّ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ََُ/

(ُٓ)

ا

(ُٕ)

الجرح كالصتدرؿ (ّ.)ُّْ/

صب الم متص ي(ٗ.)ُٓ/

( ٖٕ )

(ُٕ)

قصؿ الصرمذم :مقا حصفظ(ُ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ :مقا وصلح مف أفصضؿ الم ممرف
قصؿ الذاهي :ا مصـ المهت(ّ)ا قصؿ اهف حجر :مقا مهتا مصت

ٖ-مطرف

مطرؼ هف طررؼ الحصرمي أهك ألهد الرحمف الككفي

(ِ)

ام صرف كممص رف كمصر (ْ).

(ٓ)

ركل ألف :حهرب هف أهي مصهتا كشصلد هف أهي صكؼا كأهي الج ـ
ركل أل ا :جررر هف ألهد الحمردا كمك

هف أهي قرسا كا رـ اهف ه رر(ٔ).

كمقا اهف مترف (ٕ)األم اهف المدر ي(ٖ)ا أهك حصصـ(ٗ)ا أحمد هف حمد هف ح هؿ(َُ)ا التجمي(ُُ)ا اهف

احهصف (ُِ)ا الذاهي (ُّ)ا قصؿ اهف حجر :مقا فصضؿ(ُْ)ا مصت
ٗ-أبو الجيم:

مرمصف هف الج ـ ا وصرم الحصرمي

ا ام صرف كأرهترف كمصر (ُٓ).

(ُٔ)

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا ك القص ـ هف محمد هف أهي هكر الودرؽا كشصلد

ركل أل ا :مطرؼ هف طررؼا ك ركح هف ج صح الدم قيا كمركاف هف ج صح

كمقا التجمي (ُٖ)ا اهف حهصف (ُٗ)ا اهف حجر

(َِ)

ٓ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

(ُ)

صصرر ا

ىـ ت ه صر(ْ.)ِْٖ/

(ِ)

مك كأل أقكاؿ االمصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)َّّ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ُٖٗ).

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ (ِْٖٔ/أّ).

(ٖ)

المرج ال صهؽ.

(ّ)

رر أألىـ ال هى (ٕ.)ِٗٓ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ُِٕ/

(ٕ)

صصرر أ مص المقصت (ُ.)ِِٓ/

(ٗ)

الجرح كالصتدرؿ (ٖ.)ُّّ/

(َُ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)ِٕٓ/

(ُِ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّْٗ/

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ِْٓ).

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب (ْ.)ُٕٕ/

(ُٖ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ََِ/

(ُُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُّْ/

(ُّ)

الكص ؼ(ِ.)ِٔٗ/

(ُٓ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ّٕٗ/

(ُٕ)

الجرح كالصتدرؿ (ْ.)َُْ/

(ُٗ)

ص ذرب الكمصؿ (ُُ.)ِّٖ/

(َِ)

صقررب الص ذرب(ُ.)َِٓ/

( ٕٗ )

(ُٕ)

الحكم عمى إسناد الحديث :

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
الحديث رقم٘:

ىأل ىم ً
الر ٍح ىم ًف ٍه ًف ىأل ٍك ى ىج ىا ىأل ًف
طٍم ىح ىا ىأل ٍف ىأل ٍه ًد َّ
شا ىأل ٍف ى
صف ٍه يف أى ًهي ى ٍرىه ىا ىح َّدمىىص ىج ًر هررا ىأل ًف ا ٍ ٍ
ىح َّدمىىص يألمٍ ىم ي
(ُ)
ً
ً َّ
صؿ ر ك يؿ المَّ ًا ومَّ
ىو ىكاصً يك ٍـ»
آف هًأ ٍ
اا ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ « :ىزٍّريكا اٍلقي ٍر ى
ى
اٍلىهىار ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىقص ىؿ :ىق ى ى ي
ي
ُ -أشرجا ال صري في

اا كصصب االفصصصحا هصب صزررف القراف هصلوكتا(ِ)ُٕٗ/ا حدرث رقـ

َُُٓا مف طررؽ جررر ها همسظا.

 ككذلؾ أشرجا في كصصب االفصصصحا هصب صزررف القراف هصلوكتا (ِ)ُٕٗ/ا حدرث رقـ َُُٔامف طررؽ طمح هاا جز مف حدرث همسظا .

ِ -أشرجا الدارمي في

اا كصصب فضصرؿ القرافا هصب الصة ي هصلقرافا (ْ)ُِّٗ/ا حدرث رقـ

ّّْٓا مف طررؽ طمح هاا همسظا .

ّ -أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دم (ْ)َّْ/احدرث رقـ ُُّٖٕا مف طررؽ االألمش هاا
همسظا.

 ككذلؾ أشرجا في م دم (ْ)َّْ/ا حدرث رقـ ُِٕٖٔا مف طررؽ طمح هاا جز مفحدرث همسظا.

 ككذلؾ أشرجا في م دم (ْ)ِّٖ/ا حدرث رقـ ُُٕٖٓا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مفحدرث همسظا.

 ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٓ/ا حدرث رقـ ُّٖٗٓا مف طررؽ طمح هاا حز مف الحدرثهمسظا .

القرفا هصب الصة ي هصلقرافا(ْ)ُِْٗ/ا حدرث رقـ ّْْٓا
كذلؾ أشرجا في كصصب فضصرؿ آ

مف طررؽ محمد هف هكرا مشصمؼ ا لسصظ.
ْ -أشرجا الهر قي في

اا كصصب الوىةا هصب كرؼ ق ار ة الموميا (ِ)ٕٕ/ا حدرث رقـ

ِِْٔا مف طررؽ ا ألمش هاا همسظا.

ككذلؾ أشرجا في كصصب الوىةا هصب كرؼ ق ار ة الموميا (ِ)ٕٖ/ا حدرث رقـ ِِْٕا مف

طررؽ طمح هاا جز مف حدرث همسظا.

ككذلؾ أشرجا في كصصب ال صداتا هصب صح رف الوكت هصلقرافا (َُ)ِٖٕ/ا حدرث رقـ

َُِْْا مف طررؽ ا ألمش هاا همسظا.

ٓ -أشرجا اهف أهي ره في مو س ا كصصب الوىةا هصب في ح ف الوكت هصلقرافا (ِ)ِٕٓ/ا
حدرث رقـ ّٕٕٖا مف طررؽ ا ألمش هاا همسظا.

(ُ)

ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب ا صحهصب الصرصرؿ في الق ار ةا (ِ)ْٕ/ا حدرث رقـ ُْٖٔ .
( ٕ٘ )

 كذلؾ أشرجا في كصصب الدألص ا هصب في ح ف الوكت هصلقرافا (ٔ)ُُٖ/ا حدرث رقـ ِّٔٗٗامف طررؽ ا ألمش هاا همسظا.

ٔ -أشرجا ألهد الرزاؽ الو تص يا كصصب الوىةا هصب في ح ف الوكتا (ِ)ْٖٓ/ا حدرث رقـ
ُْٕٔا مف طررؽ طمح هاا همسظا.

ٕ -أشرجا أهك رتم المكومي في م دما م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِْٓ/ا حدرث رقـ ُٖٔٔا
مف طررؽ طمح هاا همسظا.

 ككذلؾ أشرجا في م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِٖٓ/ا حدرث رقـ َُٕٔامف طررؽ زرصد هف أركباهمسظا.

ٖ -أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب فضصرؿ القرافا هصب امص حدرث ألهرد اا هف
ا ش سا(ُ)ُٕٔ/ا حدرث رقـ َِٖٗا مف طررؽ طمح هاا همسظا.

القرفا هصب أمص حدرث زاردةا (ُ)ِٕٔ/ا حدرث رقـ ََُِا مف
 ككذلؾ أشرجا كصصب فضصرؿ أطررؽ طمح هاا همسظا.

إسناد الحديث:

ُ -ألممصف اهف أهي ره  :مق

هؽ في حدرث رقـِ :

ِ -جررر هف ألهد الحمرد الضهي مق  .هؽ في حدرث رقـِ :
ّ-

مرمصف هف م راف ا ألمش :مق  .هؽ في حدرث رقـِ :

ٗ -طمحة:

(ُ)

طمح هف مورؼ هف ألمرك هف كتب

ركل ألف :ألهد الرحمف هف ألك ج ا ك ترد هف جهررا كمجصاد هف جهر.

ركل أل ا :مرمصف ا ألمشا ك ته هف الحجصجا ك زرد هف أهي أ ر

(ِ).

قصؿ اهف تد :مقا أحصدرما وصلح (ّ)ا ككمقا اهف مترف :مقا(ْ)ا التجمي(ٓ)ا أهك حصصـ (ٔ)ا اهف حهصف(ٕ)ا

الذاهي (ٖ)ا اهف حجر(ٗ)ا مصت :مىث أل رة كمصر (َُ).
(ُ)

رر أألىـ ال هى (ٓ.)ْٖٗ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ (ُّ.)ّْٓ/

(ّ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)َّٖ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِّٓ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف (ْ.)ّّٗ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب (ِّٖ).

(ْ)

صصرر أ مص المقصت (ُ.)ُُِ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ الهف اهي حصصـ(ْ.)ْْٕ/

(ٖ)

الكص ؼ (ُ.)ُْٓ/

(َُ)

ص ذرب الص ذرب (ٓ.)ِٔ/
( ) ٕٙ

٘ -عبد الرحمن بن عوسجة

ألهد الرحمف هف ألك ج ال مدا ي مـ ال مي الككفي

( ُ)

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا كألمقم هف قرسا كالضحصؾ هف مزاحـ.

ركل أل ا :طمح هف مورؼا ك أهك حصؽ ال هرتيا ك أهك سرصف طمح هف صف (ِ).

قصؿ اهف تد :كصف قمرؿ الحدرث(ّ)ا ككمقا التجمي (ْ)اال صري (ٓ)ا اهف حهصف (ٔ)االذاهي (ٕ)ااهف حجر
مصت

(ٖ)

ا ام صرف كممص رف(ٗ).

ٓ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.

الحديث رقمٙ:
ً
ًً
ً
ىحك ً
و
وو
صد ٍه يف ال ً
َّر ٍّ
كرا ىأل ٍف ى
طٍم ىح ى
ىح َّدمىىص ىاَّ ي
صا ىأل ٍف ىم ٍ ي
ما ىكأيىهك ىألصوـ ٍه يف ىج َّكاس اٍل ىحىسيا ىأل ٍف أىهي ا ٍ ٍ ى
َّ ً
اٍلر ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ
صم ٍّيا ىأل ٍف ىأل ٍه ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍه ًف ىأل ٍك ى ىج ىا ىأل ًف اٍلىهىار ً ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىق ى
ى
صؿ :ىك ى
صف ىر ي ك يؿ الما ى
صحر و رم ح و يدكرىص كمى ً
ً
رصى ىشمَّ يؿ الو َّ ً
ً و ً
صف
صكىهىص ىكىرقي ي
كؿ « :ىال صى ٍش ىصًمسيكا فىصى ٍش ىصًم ى
ؼ يقمي ي
ى
كه يك ٍـ» ىك ىك ى
َّؼ م ٍف ىصحىر إلى ى ى ى ٍ ى ي ي ى ى ى
ً (َُ)
رقيك يؿً« :إ َّف المَّا كم ىىرً ىكصىا رومكف ألمى الوسي ً
كؼ ا ٍ ىيكؿ»
يي ى ى ى
ى
ى ىى
ُ -أشرجا أهك داكد في

اا كصصب الوىةا هصب في الوىة صقصـ كلـ رأت ا مصـ ر صظرك ا

قتكدانا (ُ)ُْٗ/ا حدرث رقـ ّْٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج هاا جز مف حدرث

همسظ .

(ُ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ِّٖ/

(ّ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)َِٓ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ (ُٕ.)ِِّ/

(ٕ)

الكص ؼ(ُ.)ّٖٔ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب (ٔ.)ِْْ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِٕٗ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ٗٗ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ّْٕ).

(ٗ)

صصرر ا

(َُ)

ىـ(ِ.)ٗٔٓ/

ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب ص كر الوسكؼا (ُ)ُٕٖ/ا حدرث رقـ ْٔٔ.
( ) ٕٚ

اا كصصب ا مصم ا هصب كرؼ رقكـ ا مصـ الوسكؼا (ِ)ٖٗ/ا حدرث

ِ -أشرجا ال صري في

رقـ ُُٖا مف طررؽ أهي ا حكص هاا مصقصرب االلسصظ.

اا كصصب إقصم الوىة كال ا فر صا هصب فضؿ الوؼ المقدـا

ّ -أشرجا اهف مصجا في

(ُ)ُّٖ/ا حدرث رقـ ٕٗٗا مف طررؽ طمح هاا جز مف حدرث مقصرب ا لسصظ.

ْ -أشرجا الدارمي في

اا صصب الوىةا هصب فضؿ مف روؿ الوؼ في الوىةا (ِ)َْٖ/ا

حدرث رقـ ُِٗٗا مف طررؽ طمح هف مورؼ هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٓ -أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما(ْ)ِْٖ/احدرث رقـ ُِٖٗٓا مف طررؽ ألهد ااا جز
مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ ُّٖٔٔا مف طررؽ ألهد ااا ج از مف
حدرث مصقصرب الحدرث.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٓ/ا حدرث رقـ ُّٖٗٓا مف طررؽ طمح هاا جز مف

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٓ/ا حدرث رقـ ُُْٖٓا مف طررؽ طمح هاا جز مف

حدرث مصقصرب ا لسصظ.

حدرث همسظ .

ٔ -أشرجا الهر قي في

اا كصصب الوىةا هصب مص رقكـ المأمكـا (ِ)ِّ/ا حدرث رقـِِٖٓا

مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في كصصب الوىةا هصب فضؿ الوؼ ا كؿا (ّ)ُْٔ/ا حدرث رقـ ُٔٗٓا
مف طررؽ طمح هف مورؼ هاا جز مف حدرث همسظ .

ٕ -أشرجا اهف أهي ره في مو ساا كصصب الومكاتا هصب فضؿ الوؼ المقدـا (ُ)ِّّ/ا
حدرث رقـ َّْٖا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.
-

ككذلؾ أشرجا في كصصب الومكاتا هصب فضؿ الوؼ المقدـا (ُ)ِّّ/ا حدرث رقـ َّٖٓا

ألهد الرحمف هف ألك ج هاا جز مف حدرث همسظ .

ٖ -أشرجا ألهد الرزاؽ الو تص ي في مو ساا كصصب الوىةا هصب الوسكؼا (ِ)ْٓ/ا حدرث
رقـ ُِّْا مف طررؽ م وكر هاا جز مف حدرث همسظ .
-

ككذلؾ أشرجا كصصب الوىةا هصب فضؿ الوؼ ا كؿا (ِ)ُٓ/ا حدرث رقـ ِْْٗا مف

طررؽ م وكر هاا جز الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

القرفا هصب أمص حدرث ألهرد اا هف ا ش سا
ٗ -أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا هصب فضصرؿ آ
(ُ)ِٕٔ/ا حدرث رقـ َِٗٗا مف طررؽ م وكر هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

( ) ٕٛ

-

ككذلؾ أشرجا كصصب السضصرؿ القرافا هصب أمص حدرث أهي إ حصؽ ال هرتي ألف طمح هف
مورؼا (ُ)ّٕٔ/ا حدرث رقـ َُِٓا مف طررؽ طمح هف مورؼ هاا جز مف حدرث

همسظ .
-

كذلؾ أشرجا كصصب فضصرؿ الق آرفا هصب أمص حدرث ألهد الرحمف هف زهردا (ُ)ٕٔٓ/ا حدرث

رقـ ُُِِا مف طررؽ طمح هف مورؼ هاا جز مف حدرث همسظ .
إسناد الحديث:

ي
اد ْب ُن َّ
َٔ -ح َّدثََنا َى َّن ُ
الس ِر ّ
ا صد هف ال رم هف موتب هف أهي هر هف هر هف وتسكؽ هف ألمرك هف ز اررة هف ألدس هف زرد اهف
ألهد اا هف دارـ ال رم الككفي

(ُ)

ركل ألف :أهي ا حكص(ِ)ا ك أهي متصكرا الةرررا كألهد ال ىـ هف حرب.
ركل أل ا :الهشصرما كمحمد هف ال رما ك أهك حصصـا ك كزرأل (ّ).

قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ(ْ)ا كمقا ال صري(ٓ)ا اهف حهصف (ٔ)ا اهف حجر(ٕ)ا قصؿ الذاهي :الحصفظ الزااد

ا مصـ الحج (ٗ)ا مصت مىث كأرهترف كمصرصرف (َُ).
ٕ -أَبوع ِ
اصِم ْب ُن َج َّو ٍ
اس ا ْل َح َن ِف ُّي
ُ َ
(ُُ)
أحمد هف جكاس الح سي أهك ألصوـ الككفي

ركل ألف :أهي ا حكص(ُِ)ا كاهف المهصرؾا ك أهي متصكر .
ركل أل ا :م مـا ك أهك داكدا ك الح ف هف سرصف(ُّ).

(ُ)

صصرر ا

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُٕ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ (َّ.)ُّّ/

ىـ(ُٖ.)َّٓ/

(ِ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِِْ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)َُِ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ِْٔ/

(ٖ)

الكص ؼ(ِ.)ّّٗ/

(ٕ)

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ْٕٓ).

رر األىـ ال هى (ُُ.)ْٔٓ/

(َُ)

صذكرة الحسصظ = طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)َٕ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)ْْ/

(ُُ)

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ (ُ.)ِٖٓ/
الكص ؼ(ُ.)ُِٗ/

( ) ٕٜ

(ٖ)

كمقا اهف حهصف(ُ)ا م مم هف قص ـ ا دل ي (ِ)ا الذاهي(ّ)ا اهف حجر(ْ)ا
مصت

ا ممصف كمىمرف كمصرصرف(ٓ).

َح َو ِ
ص
ٖ-أَِبو ْاأل ْ

ىـ هف مرـ الح سي مكالاـ أهك ا حكص الككفي(ٔ).

ركل ألف :ا ألمشا ك م وكرا ك مصؾ هف حرب.

ركل أل ا :رحر هف آدـا ك ا صد هف ال رما ك أحمد هف جكاس الح سي(ٕ).

قصؿ اهف مترف :مق مصقف(ٖ)ا كمق التجمي (ٗ)ا كال صري (َُ)ا كاهف حجر (ُُ)ا كأهك زرأل (ُِ)ا كقصؿ أهك

حصصـ :ودكؽ(ُّ)ا مصت

ص

ك هترف كمصر (ُْ).

صور
َٗ -م ْن ُ

م وكر هف المتصمر هف ألهد اا هف رهرت (ُٓ).

ركل ألف :طمح هف مورؼا كالم صؿ هف ألمركا ك ترد هف حهرر.

ركل أل ا :ا ألمشا كأهك ا حكصا كجررر هف ألهد الحمرد(ُٔ).

كمقا اهف المدر ي (ُٕ)ا أهك حصصـ (ُٖ)ا اهف حهصف

(ُ)

المقصت الهف حهصف (ٖ.)َِ/

(ِ)

المتمـ ه ركخ الهشصرم كم مـ(ُ.)ّّ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ٖٕ).

(ٔ)

صذكرة الحسصظ(ُ.)ُّٖ/

(ٖ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)َُُ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ (ُِ.)ِٖٓ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ (ْ.)َِٔ/

(ُْ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُُِ/

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ُّّ/

(ُٖ)

جرح كالصتدرؿ (ٖ.)ُٕٗ/

(ّ)

(ٓ)

(ُٗ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)َُُ/

صصرر ا

ىـ (ُٕ.)ّْ/

(ٕ)

ص ذرب الص ذرب (ْ.)ِّٖ/

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُِِ/

(ُُ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

(ُّ)

المرج ال صهؽ.

(ُٓ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٖ.)ْٓٔ/

(ُٕ)

(ُٗ)

ص ذرب ا

مص كالمةصت(ِ.)ُُْ/

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّْٕ/
( ٖٓ )

قصؿ التجمي :مقا مهت

(ُ)

كأمهت أاؿ الككف (ِ)ا قصؿ الذاهي :ا مصـ الحصفظ الحج

قصؿ اهف حجر :مقا مهت(ٓ)ا مصت ام صرف كمىمرف كمصر (ٔ).

(ّ)

المهت القدكة

(ْ)

ط ْم َحة هف مورؼ :مق  .هؽ في حدرث رقـٓ:
َ٘ -
س َج َة :ثقة .سبق في حديث رقم٘:
َ -ٙع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْو َ
 -ٚاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
الحديث رقمٚ:

ىحم يد ٍهف ألًم ٍّي ٍه ًف كٍر ًد ٍه ًف م ٍ ج و
سا ىأل ٍف أىهًر ًا ىك ٍ ىم و
َّدك ً يا ىح َّدمىىص ىأل ٍك يف ٍه يف ىك ٍ ىم و
سا قىص ىؿ:
كؼ ال ي
ى ي
ىح َّدمىىص أ ٍ ى ي ى
يى
قيمىص ًإلى الو ى ً ً ً
ً
ت:
ضىصا فىقى ى
صؿ ًلي ى ٍر ه ًم ٍف أ ٍ
ىا ًؿ اٍل يككفى ً  :ىمص ير ٍق ًت يد ىؾ؟ يقٍم ي
صـ لى ٍـ ىر ٍش يرٍج ىفقى ىت ىد ىه ٍت ي
ٍ
َّىة همن ىكا ٍ ىم ي
الر ٍح ىم ًف ٍه يف ىأل ٍك ى ىج ىا ىأل ًف اٍلىهىار ً ٍه ًف ىأل ًصز وبا
صؿ ًلي ال َّ ٍر ي  :ىح َّدمىًي ىأل ٍه يد َّ
كد :ىف ىق ى
ٍاه يف يهىرٍر ىدةىا ىقص ىؿ :ىا ىذا ال يم ي
ً َّ ً
ً
ً
ىقص ىؿ « :يكَّص ى يق ً
صؿ:
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ى
ط ًك ن
ىف ير ىكهىٍّر»ا ىق ى
رى ىقٍه ىؿ أ ٍ
كـ في الوسيكؼ ىألىم ىأل ٍد ىر ي كؿ الما ى
ي
ً
ً
َّ
ً
ً
َّ
ً
َّ
ىحب ًإلى الما م ٍف
كؼ ا ٍ ىيك ىؿا ىك ىمص م ٍف يش ٍ
كف الوسي ى
ط ىكوة أ ى
رف ىرمي ى
كف ىألمى الذ ى
وم ى
ىكىقص ىؿً« :إ َّف الم ىا ىك ىم ىىر ىكصىاي ير ى
(ٕ)
ً
ً
وسًّص»
يش ٍ
ط ىكوة ىر ٍم ر ىص ىرو يؿ هً ىص ى
ُ .أشرجا أهك داكد في

اا كصصب الوىةا هصب ص كر الوسكؼا (ُ)ُٕٖ/ا حدرث رقـ ْٔٔا

ِ .أشرجا ال صري في

اا كصصب ا ذافا هصب رف الوكت هص ذافا (ِ)ُّ/ا حدرث رقـ

مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْٔٔا مف طررؽ محمد هف المم ا جز مف حدرث مشصمؼ ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في كصصب ا مصم ا هصب كرؼ رقكـ ا مصـ الوسكؼا (ِ)ٖٗ/ا حدرث رقـُُٖا
مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج هاا جز مف حدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا اهف مصجا في

اا كصصب إقصم

الوىة كال

فر صا هصب فضؿ الوؼ

المقدـا(ُ)ُّٖ/ا حدرث رقـ ٕٗٗا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث
مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْْ/

(ّ)

صذكرة الشسصظ(ُ.)َُٕ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ْٕٓ).

(ِ)

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ٔٔ/
رر األىـ ال هى (ٔ.)ُِٖ/

الكص ؼ(ِ.)ِٕٗ/

ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب في الوىة صقصـ كلـ رأصي االمصـ ر صظرك ا قتكداا (ُ)ُْٗ/ا حدرث رقـ ّْٓ.
( ٖٔ )

ْ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما (ْ)ِْٖ/ا حدرث رقـ ُِٖٗٓا مف طررؽ ألهد ااا
مشصمؼ ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ ُّٖٔٔا مف طررؽ ألهد ااا جز مف
حدرث مصقصرب االلسصظ.

ٓ .أشرجا الركرص ي في م دما (ُ)َِٗ/ا حدرث رقـ ِّٖا مف طررؽ ور هف ألميا جز مف
حدرث همسظا.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ُ)ِِْ/ا حدرث رقـ ُّٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا
جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب فضصرؿ القرافا هصب أمص حدرث ألهرد اا هف ا ش سا

(ُ)ِٕٔ/ا حدرث رقـ َِٗٗا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث مصقصرب

ا لسصظ.
-

ككذلؾ أشرجا في كصصب فضصرؿ القرافا (ُ)ِٕٔ/ا حدرث رقـ َُِٓا مف طررؽ ألهد

الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث همسظا.

ٕ .أشرجا الطرصل ي في م دما كصصب احصدرث هف مك

ا

ترم رحما ااا هصب اله ار هف

ألصزبا (ِ)َُٓ/ا حدرث رقـ ٕٕٕا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث

همسظا.

ٖ .أشرجا اهف حهصف في وحرحاا كصصب الوىةا هصب ذكر مةسرة اا جؿ كألى م ا صةسر
المىرك الموم

في الوؼا (ٓ)َّٓ/ا حدرث رقـ ُِٕٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف

ألك ج ا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.
-

ككذلؾ أشرجا كصصب الوىةا هصب ذكر متسرة اا جؿ كألى م ا صةسر المىرك الموم في

الوؼا (ٓ)ّْٓ/ا حدرث رقـ ُُِٔا مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث
مصقصرب ا لسصظ.

ٗ .أشرجا ألهد الرزاؽ الو تص يا كصصب الوىةا هصب الوسكؼا (ِ)ْٓ/ا حدرث رقـ ُِّْا
مف طررؽ ألهد الرحمف هف ألك ج ا جز مف حدرث همسظا.

إسناد الحديث:
ىحم يد ٍهف ألًم ٍّي ٍه ًف كٍر ًد ٍه ًف م ٍ ج و
َّدك ً ي
كؼ ال ي
ى ي
ُ .أ ٍ ى ي ى
يى
(ُ)(ِ)
أحمد هف ألهد اا هف ألمي هف كرد هف م جكؼ ال دك ي الم جكفي أهك هكر الهورم
ركل ألف :أهي داكد الطرصل يا ك ركح هف ألهصدةا ك ا ومتي.

(ُ)
(ِ)

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)ٖٓ/

الصتدرؿ كالصجررح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ُ.)َِّ/
( ٕٖ )

ركل أل ا :الهشصرما ك أهك داكدا ك ال صري(ُ).

قصؿ ال صري :وصلح(ِ)ا كمقا اهف حهصف(ّ)االذاهي(ْ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ٓ)ا مصت

ا ام صرف

كشم رف كمصرصرف(ٔ).
َٕ -ع ْو ُن ْب ُن َك ْي َم ٍ
س

ألكف هف ك مس هف الح ف الصمرمي أهك رحر الهورم(ٕ)ا

ركل ألف :ك مس هف الح فا ك مرمصف الصمرميا كا صـ هف ح صف

(ٖ)
(َُ)

ركل أل ا :محمد هف المم (ٗ)ا كأحمد هف ألهد اا هف ألمي ال كردا كمحمد هف رحر القطتي

 .ذكرم

اهف حهصف في المقصت(ُُ)ا قصؿ الذاهي :مق (ُِ)ا قصؿ اهف حجر:مقهكؿ(ُّ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ:

الأألرفا

(ُْ)

ٕ .ك مس هف الح ف الصمرمي أهك الح ف الهورما كاك مف ال مررف قص ط

(ُٓ)

ركل ألف :أهي الطسرؿا كألهد اا هف هرردةا كألهد اا هف قرؽ

ركل أل ا :اهف المهصرؾا كرزرد هف اصركفا ك مرمصف هف حهرب(ُٔ).

كمقا اهف

تد(ُٕ)ا كرحر

كالذاهي(ِِ)ا كاهف حجر

(ِّ)

هف مترف(ُٖ)ا كأحمد هف ح هؿ(ُٗ)ا كأهك داكد(َِ)ا كاهف حهصف(ُِ)ا

(ُ)

ص ذرب الص ذرب (ُ.)ْٖ/

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)َّ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ُٖ).

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ(ِِ)ْْٔ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ُٖ/

(ٗ)

حرج كالصتدرؿ (ٔ.)ّٖٖ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ (ُ.)ّٔٔ/

(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

الكص ؼ(ُ.)ُٕٗ/

(ٖ)

صصرر ا

ىـ ( ُٗ.)ّٔ/

ىـ (ُّ.)ِّٖ/

(َُ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ُْٕ/

(ُِ)

الكص ؼ(ِ.)َُِ/

(ُْ)

مك كأل أ قكاؿ االمصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)ُُّ/

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)َْٓ/

(ُٖ)

صصرر اهف مترف ركار الدكرم(ْ.)ّٖ/

(َِ)

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ(ِْ.)ِّْ/

(ِِ)

الكص ؼ(ِ.)َُٓ/

(ُُ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ِِٖ/

(ُّ)

صقررب الص ذرب(ّْْ).

(ُٓ)

م صارر ألممص ا موصر(ُ)ِّٗ/ا صصرر ا

(ُٕ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ََِ/

(ُٗ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)ُّٔ/

(ُِ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّٖٓ/

(ِّ)

صقررب الص ذرب (ِْٔ).

ىـ(ّ.)ْٗٓ/

( ٖٖ )

قصؿ أهك حصصـ :ال هأس ها(ُ)ا مصت

اص

كأرهترف كمصر (ِ).

س َج َة :ثقة .سبق في حديث رقم٘:
َٗ -ع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو َ
٘ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
الحدرث ضترؼ ه ذا ا

صد

ف فرا ألكف هف ك مس هف الح ف الصمرمي مقهكؿا كاذم ألم قصدح .
الحديث رقمٛ:

الرًازمٍّا
شا ىأل ٍف ىأل ٍه ًد المَّ ًا ٍه ًف ىأل ٍه ًد المَّ ًا َّ
ىأل ىم ي
صف ٍه يف أىهًي ى ٍرىه ىا ىح َّدمىىص أيىهك يم ىت ًصكىر ىا ىح َّدمىىص ا ٍ ٍ
ىح َّدمىىص يألمٍ ىم ي
َّ ً
ً
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ
ىأل ٍه ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍه ًف أىهًي ىلٍرمى ا ىأل ًف اٍلىهىار ً ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىق ى
صؿ " :ي ر ىؿ ىر ي ك يؿ الما ى
َّركا ًم ٍ ىص» ك ي رً ىؿ ىأل ٍف لي يح ً
ضكً ًم ٍف لي يح ً
َّركا ًم ٍ ىص»ا
كـ اٍل ىةىًـا فى ىقص ىؿ « :ىال صىىكضي
كـ ا ًٍ ًه ًؿا ىف ىقص ىؿ« :صىىكضي
اٍل يك ي
ى
صؿ « :ىال صيومكا ًفي مه ًصر ًؾ ا ًٍ ًه ًؿا فىًإَّ ص ًمف ال َّ ر ً
صط ً
رف» ىك ي رً ىؿ
ىك ي رً ىؿ ىأل ًف الو ى
َّى ًة ًفي ىمىه ًصرًؾ ا ًٍ هً ًؿا فىقى ى
ى
ىى
ى ى
ى
(ّ)
ً
َّى ًة ًفي ىمىارهً ً
ومكا ًفر ىص ىفًإَّ ىص ىهىرىك ه»
ىأل ًف الو ى
ض اٍل ىةى ـا ىف ىقص ىؿ « :ى
ىأل ٍف
ىأل ًف

ُ .أشرجا أهك داكد في

اا كصصب الوىةا هصب ال ي ألف الوىة في مهصرؾ ا هؿا

(ُ)ُّّ/ا حدرث رقـ ّْٗا مف طررؽ ألممصف هف أهي ره هاا جز مف حدرث همسظا.

ِ .أشرجا الصرمذم في

اا كصصب الط صرةا هصب الكضك مف لحكـ ا هؿا (ُ)ُِِ/ا حدرث

رقـ ُٖا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجا اهف مصجا في

اا كصصب الط صرة ك

صا هصب مص جص في الكضك مف لحكـ ا هؿا

(ُ)ُٔٔ/ا حدرث رقـ ْْٗا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ

ْ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما (ْ)ِٖٖ/ا حدرث رقـ ُُٖٔٓا مف طررؽ أهي متصكر
هاا مصقصرب ا لسصظ

-

ككذلؾ أشرجا في م دما(ْ)َّّ/ا حدرث رقـ ُِٕٖٓا مف طررؽ ا ألمش هاا مصقصرب

ا لسصظ

ا

ٓ .أشرجا الطرصل ي في م دما كصصب أحصدرث أهي مك

ترم (رحما اا)ا هصب اله ار هف

ألصزبا (ِ)ََُ/ا حدرث رقـ َٕٕا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ

-

ككذلؾ أشرجا في م دما كصصب أحصدرث أهي مك

ا

ترم (رحما اا)ا هصب اله ار هف

ألصزبا (ِ)َُُ/ا حدرث رقـ ُٕٕا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

الجرح كالصتدرؿ (ٕ.)ُُٕ/
مرزاف االألصداؿ(ّ.)ُْٔ/

ف أهي داكدا كصصب الط صرةا هصب الكضك مف لحكـ ا هؿا (ُ)ْٕ/ا حدرث رقـ ُْٖ .
( ٖٗ )

ٔ .أشرجا الركرص ي في م دما كصصب مصهت هف ألهرد كألهد اا هف رزرد كاهف أهي ألهد اا ألف
اله ار هف ألصزبا(ُ)ِٕٗ/ا حدرث رقـ ُْٓا مف طررؽ مرمصف هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجا اهف حهصف وحرحاا كصصب الظ صرةا هصب ذكر الشهر الداؿ ألم

ا مر هصلكضك مف

أكؿ لحكـ ا هؿا(ّ)َُْ/ا حدرث رقـ ُُِٖا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث
مصقصرب ا لسصظ .

ٖ .أشرجا ألهد الرزاؽ الو تص ي في م دما كصصب الوىةا هصب الوىة في مراح الدكاب كلحكـ
ا هؿ اؿ رصكضأ م صا(ُ)َْٕ/ا حدرث رقـ ُٔٗٓا مف طررؽ ا ألمش هاا جز مف حدرث
مصقصرب ا لسصظ .

ٗ .أشرجا الهر قي في

اا كصصب الط صرةا هصب الصكضئ مف لحكـ ا هؿا (ُ)ِْٔ/ا حدرث رقـ

ككذلؾ أشرجا في

في كراار الوىة في أحد اذرف

ّٕٗا مف طررؽ ا ألمشاجز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ .

-

اا كصصب الوىةا هصب ذكر المت

المكضترف دكف اآلشرا (ِ)ِٔٗ/ا حدرث رقـ ّْٔٓا مف طررؽ أهي متصكر هاا مصقصرب

ا لسصظ.

َُ .أشرجا اهف أهي ره في مو ساا كصصب الظ صرةا هصب في الكضك مف لحكـ ا هؿا(ُ)َٓ/ا
حدرث رقـ ُُٓا مف طررؽ أهي متصكر هاا جز مف حدرث همسظا .

-

كذلؾ أشرجا في مو ساا كصصب الومكاتا هصب الوىة في األطصف ا هؿا (ُ)ّّٕ/ا حدرث

رقـ ّٖٕٖا مف طررؽ أهي متصكر هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ .

إسناد الحديث:

ش ْي َب َة:ثقة .سبق في حديث رقمٕ:
ان ْب ُن أَِبي َ
ُٔ -عثْ َم ُ
ٕ-أ َُبو ُم َع ِ
اوَية
محمد هف حصزـ أهك متصكر الضررر

( ُ)

ركل ألف :ألصوـ ا حكؿا كا ألمشا كرحر هف ترد اال وصرم.
ركل أل ا :إهراارـا كاهف جرر ا كرحر القطصفا كم دد(ِ).

كمقا التجمي مق (ّ)اكال صري (ْ)ا كاهف حهصف (ٓ)ا كقصؿ اهف حجر :مق أحسظ ال صس(ٔ)ا مصت

كص ترف كمصر (ٕ).
(ُ)

ل صف المرزاف (ٗ)َْٓ/ا الجرح كالصتدرؿ (ٕ.)ِْٖ/

(ّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َّْ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُْْ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ُّٕ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ(ِٓ.)ُِّ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ُ)ْٕٓ/ا م صارر ألممص االموصر(ُ.)ُِٕ/

(ٕ)

الطهقصت لشمرس هف شرصط(ُ.)َِٗ/

( ٖ٘ )

ا شمس

دم ا ألمش :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـِ :

ٖ -مرمصف هف م راف ا
ي
الر ِاز ّْ
َٗ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو َّ
ألهد اا هف ألهد اا الرازم قصضي(ُ).

ركل ألف :ألهد الرحمف هف أهي لرميا ك ترد هف جهررا ك تد مكل طمح

ركل أل ا :االألمشا ك محمد هف ألهد الرحمف هف أهي لرميا ك الحكـ هف ألصره (ِ).

قصؿ اهف المدر ي :متركؼ(ّ)ا كمق أحمد هف ح هؿ(ْ)االتجمي (ٓ)اأهك حصصـ (ٔ)ااهف حهصف
قصؿ ال صري :لرس ها هأس(ٖ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ٗ).

الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َل ْيَمى
َ٘ -ع ْب ِد َّ
ألهد الرحمف هف أهي لرمي كا م ر صر اال وصرم

(َُ)

ركل ألف:أهر ا ك متصذ هف حهؿا ك اله ار هف ألصزب

ركل أل ا :ألهد اا هف ألرسا كألمرك هف مرمكف االكدما مصهت ال هصصي(ُُ).

كمقا رحر هف مترف (ُِ)االتجمي (ُّ)ااهف حجر (ُْ)ا قصؿ أهك حصصـ :ال هأس ها
قصؿ الذاهي :الككفي ا مصـ التىم كالحصفظ السقر (ُٔ)ا مصت

ٔ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

(ُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٓ.)ُِٕ/

(ّ)

صصرر هةداد( ُُ.)ُُٕ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٓ.)ِٖٔ/

(ْ)

التمؿ كمترف الرجصؿ حمد ركار اه ا ألهد اا(ِ.)ُٓ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ٓ.)ِٗ/

(ٖ)

ص ذرب الكمصؿ (ُٓ.)ُٖٓ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِٔٔ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ٕ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(َُّ).

(َُ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ِْٖ/

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ (ُٕ.)ِّٕ/

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ّْٗ).

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)َِٔ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِٖٗ/

(ُٓ)

الجرح كالصتدرؿ (ٓ.)َُّ/

(ُٔ)
(ُٕ)

رر أألىـ ال هى (ْ)ِِٔ/

الكص ؼ(ُ)ُْٔ/ا صذكرة الحسصظ(ُ.)ْٕ/
( ) ٖٙ

(ُٓ)

مىث كممص رف(ُٕ).

(ٕ)

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف ألهد اا هف ألهد اا الرازم ودكؽ .
الحديث رقمٜ:

َّصح اٍلىه َّزيازا
ىح َّدمىىص يم ىح َّم يد ٍه يف الوَّه ً
كؿ المَّ ًا ومَّ
ىأل ًف اٍلىهىار ً ا أ َّ
ىف ىر ي ى
ى
(ُ)
كد»ا
ميَّـ ىال ىر يت ي
ُ .أشرجا أهك داكد في

الر ٍح ىم ًف ٍه ًف
رد ٍه ًف أى ًهي ًزىر وصدا ىأل ٍف ىأل ٍه ًد َّ
ىح َّدمىىص ى ًرر ه
ؾا ىأل ٍف ىر ًز ى
َّىةى رفى ىر ىد ٍر ًا ًإلى قى ًر و
اا ىألمى ٍر ًا ك ى مَّـ « ىك ى ً
رب
صف إ ىذا ا ٍفصىصى ىح الو ى ى ى
ي
ى ى

أى ًهي لىٍرىم ا
ًم ٍف أي يذى ٍر ًاا

اا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف أل د الرككعا (ُ)ََِ/ا

حدرث رقـ ِٕٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.
ِ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دم (ْ)ِِٖ/ا حدرث رقـ َُُٖٓامف طررؽ رزرد هف أهي زرصد
هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في م دم( ْ)َّّ/ا حدرث رقـ ُُْٕٖا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا

-

ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)َُّ/ا حدرث رقـ ُٖٔٗٔا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا

-

ككذلؾ أشرجا في م دما(ْ)َِّ/ا حدرث رقـ َُْٕٖا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا

مصقصرب ا لسصظ.

مشصمسص لسصظ.

مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا الهر قي في

اا كصصب الوىةا هصب مف قصؿ ررف ردر حذك م كهراا (ِ)َْ/ا

حدرث رقـ َِّٗا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا حدرث مصقصرب ا لسصظ.
-

ككذلؾ أشرجا في

اا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف إال أل د االفصصصحا (ِ)َُُ/ا

-

ككذلؾ أشرجا في

اا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف اال أل د االفصصصحا (ِ)ُُُ/ا

حدرث رقـ ِِٖٓا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا جز مف حدرث همسظا.

حدرث رقـ َِّٓا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا جز مف الحدرث همسظا.

ْ .أشرجا أهك رتم المكومي في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ُِٖ/ا حدرث رقـ
ُٖٓٔا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِْٖ/ا حدرث رقـ ُٖٗٔا مف

طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم هاا جز مف حدرث همسظا.

(ُ)

ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف أل د الرككعا (ُ)ََِ/ا حدرث رقـ ْٕٗ.
( ) ٖٚ

-

ككذلؾ أشرجا في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ِْٖ/ا حدرث رقـ َُٗٔا مف
طررؽ ررؾ هاا حز مف حدرث همسظا.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِْٖ/ا حدرث رقـ ُُٗٔا مف
طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .أشرجا ألهد الرزاؽ الو تص ي في مو ساا كصصب الوىةا هصب صكهررة ا فصصصح رف
الردرفا(ِ)َٕ/ا حدرث رقـ َِّٓا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجا الركرص ي في م دما كصصب مص ركل ألهد الرحمف هف أهي لرم

ألف اله ار هف ألصزبا

(ُ)ِّٖ/ا حدرث رقـ ّّْا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في م دما كصصب مص ركل ألهد الرحمف هف أهي لرم

ألف اله ار هف ألصزبا(

ُ)ِّٗ/ا حدرث رقـ ّْْا مف طررؽ ررؾ هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجا اهف أهي ره في مو ساا كصصب الومكاتا هصب إل

أهف رهمغ هردر ا (ُ)ُُِ/ا

حدرث رقـ ُُِْا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

-

ككذلؾ أشرجا في مو ساا كصصب الومكاتا هصب مف كصف ررف ردر في أكؿ صكهررة مـ ال
رتكدا (ُ)ُِّ/ا حدرث رقـ َِْْا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم
حدرث همسظا.

هاا جز مف

إسناد الحديث:

اح ا ْل َب َّزُاز
الص َّب ِ
ُ -1م َح َّم ُد ْب ُن َّ
محمد هف الوهصح الدكالهي أهك جتسر الهةدادم الهزاز مكل

(ُ)

ركل ألف :ترد هف محمد الكراؽا ك رزرد هف اصركفا ك شصلد هف ألهد اا الكا طي.

ركل أل ا :الهشصرما ك م مـا ك أهك داكد.

قصؿ اهف مترف :مق مأمكف(ِ)ا كقصؿ أحمد هف ح هؿ :رشص مق

(ّ)

ا كقصؿ التجمي :مق

(ْ)

كقصؿ أهك حصصـ :مقا ممف رحص هحدرما(ٓ)ا كقصؿ رتقكب هف ره  :مق وصحب حدرث كفي مكض آشر
كصف مق ألصلمنص(ٔ)ا كذكرم اهف حهصف في المقصت(ٕ)ا كقصؿ الذاهي(ٖ)ا كاهف حجر(ٗ) :مق حصفظا

(ُ)

صصرر ا

ىـ (ٓ.)ٕٔٔ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب( ٗ.)َِّ-ِِٗ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َْٓ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ (ِٓ.)ُّٗ/

(ٖ)

الكص ؼ(ِ.)ُِٖ/

(ّ)

رر أألىـ ال هى (َُ.)ُٕٔ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ (ٕ.)ِٖٗ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ٕٖ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ْْٖ).
( ) ٖٛ

مصت

ه كأل ررف كمصرصرف(ُ).

ش ِري ٌك
َٕ -
ررؾ هف ألهد اا هف أهي ررؾ ال شتي أهك ألهد اا الككفي القصضي(ِ).

ركل ألف :داكد هف رزرد ا كدما ك شصلد هف ألمقم ا ك حررث هف أهي مطر.

ركل أل ا :ا صـ هف ألركةا ك م وكر هف المتصمرا ك اىؿ الكزاف(ّ).

كمقا اهف مترف (ْ)ا كالتجمي (ٓ)ا كقصؿ أهك حصصـ (ٔ)ا كالذاهي (ٕ):ودكؽا قصؿ ال صري :لرس ها

هأس(ٖ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ رشطئ كمر ار(ٗ)ا مصت
يد ْب ِن أَِبي ِزَي ٍاد
َٖ -ي ِز َ
( ُُ)
رزرد هف أهي زرصد االقر ي ال ص مي أهك ألهد اا الككفي

ه ك هترف كمصر (َُ).

ركل ألف :إهراارـ ال شتيا ك ألهد الرحمف هف أهي لرم ا ك ألهد الرحمف هف أهي تـ
ركل أل ا :ررؾا ك جررر هف ألهد الحمردا ك ألم هف م ر(ُِ).

قصؿ اهف مترف :ال رحص هحدرم لرس هصلقكل

(ُّ)

كضترؼ الحدرث(ُْ)ا قصؿ التجمي :جصرز الحدرث

ككصف هأشرة رمقف(ُٓ)ا قصؿ أهك زرأل  :لرف ركصب حدرم كال رحص ها(ُٔ)ا قصؿ أهك حصصـ (ُٕ)ا كال صري:

لرس هصلقكل(ُٖ)ا كوس الحصكـ :هصلصدلرس(ُٗ)ا
(ُ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُٕٗ/

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ (ُِ.)ْٔٓ-ِْٔ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُِٕ/

(ٕ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ِٕٗ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ّٔٔ).

(ِ)

صذكرة الحسصظ (ُ)َُٕ/ا الكصمؿ في الضتسص الرجصؿ (ٓ.)َُ/

(ْ)

مرزاف االألصداؿ(ِ.)َِٕ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ْ.)ّٕٔ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ْٖٓ/

(َُ)

الطهقصت لشمرس هف شرصط (ُ.)ِٖٖ/

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ِّٗ/

(ُْ)

مرزاف االألصداؿ(ْ.)ِّْ/

(ُُ)

الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ(ٗ.)ُّٔ/

(ُّ)

صصرر اهف مترف ركار الدارمي(ُ)ِّٖ/ا المجركحرف الهف حهصف(ّ.)َُُ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٕٗ/

(ُٕ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ)ِٔٓ/ا

(ُٗ)

الصدلرس كالمدل كف (ٕ.)َُُ/

(ُٔ)

(ُٖ)

رر األىـ ال هى (ٔ.)َُّ/

الضتسص كالمصرككرف لم صري(ُ.)ُُُ/
( ) ٖٜ

قصؿ الذاهي :ودكؽ ردئ الحسظ لـ رصرؾ(ُ)ا قصؿ اهف حجر :ضترؼ فصةرر كوصر رصمقف ككصف
ه كمىمرف كمصر (ّ).

رترنص(ِ)ا مصت
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي لَ ْيمَى :ثقة .سبق في حديث رقمٛ :
َٗ -ع ْب ِد َّ
٘ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف رزردنا هف أهي زرصد ضترؼ.
الحديث رقمٓٔ

ىشهرىص ك ًكر ا أل ًف ٍاه ًف أىهًي ىلٍرىم ا أل ٍف أ ً
ىشر ًا ًألر ى ا ىأل ًف اٍل ىح ىكًـا ىأل ٍف ىأل ٍه ًد
ىح َّدمىىص يح ى ٍر يف ٍه يف ىأل ٍه ًد َّ
ى
الر ٍح ىم ًفا أ ٍ ى ى ى ه ى
ت ر ى َّ ً
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىرىف ى ىر ىد ٍر ًا
َّ
الر ٍح ىم ًف ٍه ًف أىهًي ىلٍرىم ا ىأل ًف اٍلىهىار ً ٍه ًف ىأل ًصز وبا ىق ى
كؿ الما ى
صؿ « :ىأرٍىر ي ى ي
(ْ)
ً
ؼ»
رف ا ٍفصىصى ىح الو ى
وىر ى
ح ى
َّىةىا ميَّـ ىل ٍـ ىر ٍرىف ٍت ي ىمص ىحصَّ ا ٍ ى
ُ .أشرجا أهك داكد في

اا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف أل د الرككعا (ُ)ََِ/ا حدرث

رقـ ْٕٗا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم هاا حدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما (ْ)ِِٖ/ا حدرث رقـ َُُٖٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي
لرم ا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)َّّ/ا حدرث رقـ ُُْٕٖا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم ا

الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في م دةا (ْ)َُّ/ا حدرث رقـ ُٖٔٗٔا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم امشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في م دةا (ْ)َِّ/ا حدرث رقـ َُْٕٖا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا أهك رتم المكومي في م دةا م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ُِٖ/ا حدرث رقـ ُٖٓٔا مف
طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم ا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في م دةا م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ِْٖ/ا حدرث رقـ ُٖٗٔا مف طررؽ ككر

هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

الكص ؼ(ِ.)ِّٖ/

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ (ِّ.)َُْ-ُّٓ/

(ِ)

(ْ)

صقررب الص ذرب (َُٔ).
ف أهي داكدا ا صسصصح الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف أل د الرككعا (ُ)ََِ/ا حدرث رقـ ِٕٓ.
( ٓٗ )

 ككذلؾ أشرجا في م دةا م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِْٖ/ا حدرث رقـ َُٗٔا مف طررؽ ألهدالرحمف هف أهي لرم ا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجا الهر قي في

اا كصصب الوىةا هصب مف قصؿ ررف ردرا حذك م كهراا (ِ)َْ/احدرث رقـ

 -ككذلؾ أشرجا في

اا كصصب الوىةا هصب مف لـ رذكر الرف إال أل د االفصصصحا (ِ)ُُُ/ا

َِّٗا مف طررؽ ألهدالرحمف هف أهي لرم ا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

حدرث رقـ َِّٓا مف طررؽ ألهد الرحمف هف أهي لرم اجز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .أشرجا اهف أهي ره في مو س ا كصصب الومكاتا هصب إل أرف رهمغ هردر ا (ُ)ُُِ/ا حدرث رقـ
ُُِْا مف طررؽ اهف أهي لرم ا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في مو ساا كصصب الومكاتا هصب مف كصف ررف ردر في أكؿ صكهررة مـ ال رتكدا

(ُ)ُِّ/ا حدرث رقـ َِْْا مف طررؽ ككر هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
إسناد الحديث :

الر ْح َم ِن
ٔ-
س ْي ُن ْب ُن َع ْب ِد َّ
ُح َ
(ُ)
الح ف هف ألهد الرحمف أهك ألمي الجرجراري

ركل ألف :الكلرد هف م مـا ك شمؼ هف صمرـا كطمؽ هف غ صـ.

ركل أل ا :أهك داكدا ك ال صريا ك اهف مصحا.

كقصؿ أهك حصصـ :مج كؿ(ِ)ا ذكرم أهك حصصـ كاهف حهصف في المقصت(ّ)ا قصؿ الذاهي :مق (ْ)ا كقصؿ اهف
حجر :مقهكؿ(ٓ)ا مصت

ا مىث كشم رف كمصرصرف(ٔ).

ِ
َٕ -وكيعٌ
ككر هف الجراح هف ممرح الرؤا ي أهك سرصف الككفي

( ٕ)

ركل ألف :ا صـ هف ألركةا ك ا ألمشا ك جررر هف حصزـ.

ركل أل ا :ممرحا ك سرصف المكرما ك ألهد الرحمف هف الم دم(ٖ).

(ُ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ّٖ/

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ (ٔ.)ّٖٕ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ُٕٔ).

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ِّْ/

(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

الكص ؼ(ُ.)ّّّ/

(ٕ)
(ٖ)

صصرر ا

ىـ (ُٗ.)َُِ/

ىـ (ُّ)ّْٖ/ا م صارر ألممص ا موصر (ُ.)ِِٕ/

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُِْ-ُِّ/

( ٔٗ )

قصؿ اهف تد :مق مأمكف ألصلمص رفرقص كمرر الحدرث حج (ُ)ا قصؿ اهف مترف :مص أررت أفضؿ م ا(ِ)ا

كمقا أهك حصصـ(ّ)ا كاهف حهصف(ْ)ا كقصؿ الذاهي :ا مصـ الحصفظ المحدث (ٓ)ا قصؿ اهف حجر :مق
ا ه كص ترف كمصر (ٕ).

الحصفظ(ٔ)ا مصت

ْٖ -اب ِن أَِبي َل ْيَمى
محمد هف ألهد الرحمف هف أهي لرم اال وصرم أهك ألهد الرحمف الككفي
ركل ألف :أشر ألر

ركل أل ا :ألر

ا ك كاهف أشرا ألهداا هف ألر

(ٖ).

ا ك صف مكل اهف ألمر.

هف رك ؼا ك أهك ا حكصا ك ته ا ك المكرم(ٗ).

قصؿ أحمد هف ح هؿ :مضطرب الحدرث قصؿ أهي فقا بن أبي ليلى أحب إِلَْي نَا من َح ِديثه َح ِديثه فِ ِيه
ضِ
ط َراب (َُ) قصؿ أحمد ٍي الحسظ(ُُ)ا قصؿ اهف مترف :لرس هذاؾ القكم(ُِ)ا قصؿ التجمي :ودكقص
اْ

جصرز الحدرث

(ُّ)

قصؿ أهك زرأل  :وصلح لرس هصلقكل مص رككف(ُْ)ا رجؿ ررؼ(ُٓ)ا قصؿ أهك حصصـ :محم ودؽ كصف
ي الحدرث(ُٔ)ا كقصؿ ال صري :لرس هصلقكم في الحدرث(ُٕ)ا قصؿ الذاهي :ودكؽ إمصـ

الحسظ

(ُٖ)

كقصؿ اهف حجر :ودكؽ ي الحسظ جدان(ُٗ)ا مصت

(ُ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)ّٔٓ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)ّٗ/

(ِ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُّّ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ِٓٔ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ُٖٓ).

(ٓ)

رر األىـ ال هى (ٗ.)ُُْ/

(ٕ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم (ٖ.)ُٕٗ/

(ٗ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)َِّ/َُّ/

(ٖ)

المجركحرف الهف حهصف(ِ.)ِّْ/

(َُ)

التمؿ كمترف الرجصؿ حمد ركار اه ا ألهد اا(ُ.)ُُْ/

(ُِ)

صصرر أ مص الضتسص كالكذاهرف(ُ.)ُٔٗ/

(ُُ)

الكص ؼ(ِ.)ُّٗ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َْٕ/

(ُٓ)

الضتسص الهي زرأل الرازم في أجكهصا ألم أ رما الهرذألي(ِ.)ِٕٕ/

(ُٕ)

الضتسص كالمصركككف لم صري(ُ.)ِٗ/

(ُٗ)

صقررب الص ذرب(ّْٗ).

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ(ِٓ.)ِٕٔ-ِِٔ/

(ُٔ)

الجرح كالصتدرؿ )ِّّ/ٕ(.

(ُٖ)

المة ي لمضتسص (ِ.)َّّ/

(َِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم (ُ.)ُِٔ/
( ٕٗ )

ممصف كأرهترف كمصر (َِ).

ي

ِ ِ ِ
يسى
ٗ -أَخيو ع َ

هف ألهد الرحمف هف أهي لرم ا وصرم

ألر

(ُ)

ركل ألف :أهراا ك ألهد اا هف ألكرـا ك الحكـ هف ألصره

ركل أل ا :أشكة محمدا ك اه ا ألهد ااا ألصه هف أهي حكرـ(ِ).
(ّ)

كمق اهف مترف

اهف حهصف(ْ)ا كالذاهي(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ).

٘ -ا ْل َح َكِم

الحكـ هف ألصره الك دم أهك محمد أك أهك ألمر

(ٕ)

ركل ألف :ررح القصضيا ك قرس هف أهي حصزـا ك كاهف أهي لرم .
ركل أل ا :ا ألمشا ك قصصدةا ك محمد هف حجصدة(ٖ).

قصؿ اهف تد :مق فق رص ألصلمص ألصلرص رفرقص كمرر الحدرث(ٗ)ا كمق اهف مترف (َُ)ا كأهك حصصـ (ُُ)ا ك اهف

حهصف (ُِ)ا كالذاهي (ُّ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ :مف أمهت ال صس(ُْ)ا قصؿ التجمي :مهت مق في
الحدرث ككصف مف السق ص (ُٓ)ا قصؿ ال صري (ُٔ)ا كاهف حجر (ُٕ) :مق مهت فقراا مصت

كمصر (ُٖ).

(ُ)

الجرح كالصتدرؿ (ٔ)ُِٖ/ا ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ُِٗ/

(ّ)

صصررح اهف مترف -ركار الدارمي(ُ.)َُٔ/

(ٓ)

الكص ؼ(ِ.)ُُُ/

(ٕ)

صذكرة الحسصظ = طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ٖٖ/

(ٗ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)ِّْ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ (ِِ.)َّٔ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)َِّ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ّْٗ).

(ٖ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ّّْ/

(َُ)

شىو ص ذرب ص ذرب الكمصؿ (ُ.)ٖٗ/

(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُِٓ/

(ُّ)

الكص ؼ(ُ.)ّْٓ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ُِٔ/

(ُٕ)

صقررب الص ذرب(ُٕٓ).

(ُِ)

(ُْ)

(ُٔ)

(ُٖ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)ُْْ/
رر أألىـ ال هى (ٓ.)ُِٓ/

ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ (ٕ.)ُُْ/

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِٓ/
( ٖٗ )

مىث أل رة

الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َل ْيَمى :ثقة .سبق في حديث رقمٛ :
َ -ٙع ْب ِد َّ
 -ٚاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث
إ صد الحدرث ضترؼ

ف فرا ألمصرفا ا كل  :أف الح ف هف ألهد الرحمف الجرجراري مقهكؿ

كالمص ر  :أف محمدنا هف ألهد الرحمف هف أهي لرم ودكؽ ي الحسظ.

الحديث رقمٔٔ:
شا أل ٍف أل ٍه ًد المَّ ًا ٍه ًف أل ٍه ًد َّ
الرًازمٍّا ىأل ٍف
الم ًا َّ
صف ٍه يف أىهًي ى ٍرىه ىا ىح َّدمىىص أيىهك يم ىت ًصكىر ىا ىح َّدمىىص ا ٍ ٍ
ى
ىأل ىم ي ى ى
ىح َّدمىىص يألمٍ ىم ي
َّ ً
الر ٍحم ًف ٍه ًف أىهًي ىلٍرىم ا أل ًف اٍله ار ً ٍه ًف أل ًصز وبا ىق ى ً
ً
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىأل ًف
ى
صؿ :ي ر ىؿ ىر ي ك يؿ الما ى
ى ىى
ىأل ٍهد َّ ى
ً (ُ)
ومكا ًفي ىمىه ًصرًؾ ا ًٍ هً ًؿ ىفًإَّ ىص ًم ىف ال َّ ىرصط ً
َّى ًة
رف » ىك ي رً ىؿ ىأل ًف الو ى
الو ى
َّى ًة ًفي ىمىه ًصرًؾ ا ًٍ هً ًؿ؟ ىف ىق ى
صؿ « :ىال صي ى
(ّ)
(ِ)
ًفي ىمىارهً ً
ومكا ًفر ىص ىفًإَّ ىص ىهىرىك ه»
ض اٍل ىةىًـ ؟ ىف ىق ى
صؿ « :ى
-

هؽ الصشرر

إسناد الحديث:

في حدرث رقـٖ:

ش ْي َب َة :ثقة .سبق في حديث رقمٕ :
ان ْب ُن أَِبي َ
ُٔ -عثْ َم ُ
ٕ-محمد هف حصزـ أهك متصكر الضررر :مق  .هؽ في حدرث رقـٖ :

دم ا ألمش :مق  .هؽ في حدرث رقـٓ :

ٖ -مرمصف هف م راف ا
ي :صدوق .سبق في حديث رقمٛ :
الر ِاز ّْ
َٗ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َل ْيَمى :ثقة .سبق في حديث رقمٛ :
َ٘ -ع ْب ِد َّ
 -ٚاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ح ف

(ُ)

ف ألمصا غرر القصدح أف ألهد اا هف ألهد اا الرازم ودكؽ.

(فإنيا من الشياطين) يعني :أن اإلبل فييا شدة ،وفييا غمظة ،وفييا نفار .رح

ف أهي داكد لمتهصد(ُّ.)ّ/

(ِ)
ومراحيــــا :الموضــــع الــــذي تــــروح إليــــو مــــن مرعاىــــا .جػ ػػصم
(مـ َا
ـــر ِبض الغــــنم)  :أماكنيــــا التــــي تبــــرك فييــــا وتُقــــيم بيــــاُ ،
َ
ا وكؿ(ٓ.)ْٔٗ/
(ّ)

ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب ال ي ألف الوىة في مهصرؾ ا هؿا(ُ)ُّّ/ا حدرث رقـ ّْٗ.
( ٗٗ )

الحديث رقمٕٔ:
اق َع ْـن أَِبـي
َجَم ِ
ـن أَِبـي َ
ـح َ
ش ْـي َب َةَ ،ح َّـدثََنا أ َُبـو َخاِلـ ٍدَ ،و ْاب ُ
َح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُ
ـن ُن َم ْي ٍـر َع ِـن ْاأل ْ
سَ
ـَْ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ــن ا ْلبـــر ِ
ِ
ِ
ســـِم َم ْي ِن َي ْمتَ ِق َيـ ِ
ــان،
اء ،قَـــا َل :قَـ َ
ســـمَّ َمَ « :مـــا ِمـ ْ
ــح َ
سـ َ
ــن ُم ْ
إِ ْ
صـــمَّى اهللُ َعمَ ْيـــو َو َ
ســـو ُل المَّـــو َ
ــال َر ُ
اقَ ،عـ ِ َ َ
(ُ)
صافَ َح ِ
َن َي ْفتَ ِرقَا»
ان إََِّّل ُغ ِفَر لَ ُي َما قَ ْب َل أ ْ
فَ َيتَ َ
هؽ الصشرر في حدرث رقـّ:

-

إسناد الحديث:

ش ْي َب َة
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ألهد اا هف محمد هف إهراارـ هف ألممصف هف شكا صي الته ي(ِ).
ركل ألف :حسص هف ألكفا ك ألهرد اا هف مك

ركل أل ا :ال صريا ك اهف مصحاا ك أهك زرأل (ّ).

ا ك ألمرك هف حسص غرصث.

كمق التجمي(ْ)ا أهك حصصـ)ٓ(:ا كاهف حجر زاد حصفظ(ٔ)اقصؿ احمد هف ح هؿ :ودكؽ(ٕ)ا مػصت ػ شمػس

كمىمرف كمصرصرف(ٖ).
 .2أ َُبو َخ ِال ٍد
مرمصف هف حرصف ا زدم أهك شصلد الككفي الجتسرم(ٗ).

ركل ألف :داكد هف أهي ا دا ك ترد هف أهي ألركه ا كا ألمش.

ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا ك مررا ك أهك ترد ا

(َُ).

قصؿ التجمي :مق (ُُ)ا كقصؿ اهف مترف :ودكؽ كلرس حج (ُِ)ا كقصؿ أهك حصصـ :ودكؽ

(ُ)

ف أهي داكدا كصصب ا دبا هصب في الموصفح ا (ْ )ّْٓ/حدرث رقـُِِٓ.

(ِ)

رر األىـ ال هى ( ُٕ.)ّٕٔ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُّٔ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)َُٔ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِٕٔ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(َِّ).

(ٖ)

ص ذرب الكمصؿ(ٔ.)ُْ/

(ٕ)

(ٗ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ِْٖ/

صصرر ا

ىـ(ُِ.)ُّٕ/

(َُ)

ص ذرب الص ذرب( ْ.)ُُٖ/

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ّٗٔ/

(ُُ)

(ُّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َُِ/

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)َُٕ/

( ٘ٗ )

(ُّ)

( ِ)

كقصؿ اهف حجر :ودكؽ رشطئ (ُ)ا كقصؿ الذاهي :ا مصـ الحصفظ الككفي
وما ة (ّ).

 ،مـات سـنة تسـع وثمـانين

ْ .3اب ُن ُن َم ْي ٍر
ألهد اا هف مرر ال مدا ي الشصرفي أهك ا صـ الككفي(ْ).
ركل ألف :إ مصألرؿ هف أهي شصلدا ك ا ألمشا ك رحر هف ترد.
ركل أل ا :أهك هكرا كألممصف هف أهي ره ا ك ا صد درف ال رم(ٓ).

كمق اهف مترف(ٔ)ا كالدارقط ي(ٕ)ا قصؿ اهف تد :مق كمرػر الحػدرث وػدكؽ(ٖ)ا قػصؿ التجمػي :مقػ وػصلح

الحػدرث وػصحب ػ (ٗ)ا قػصؿ أهػػك حػصصـ :كػػصف م ػصقرـ ا مػر(َُ)ا قػػصؿ الػذاهي :الحػػصفظ المقػ ا مػػصـ(ُُ)ا
قصؿ اهف حجر :مق وصحب حدرث(ُِ)ا مصت

ص

كص ترف كمصر (ُّ).

َجمَ ِْ
ْ .4األ ْ
أجمح هف ألهد اا هف حج كرقصؿ أجمح اهف ألهد اا هف متصكر الك دم أهك حجرػ الكػكفي أجمػح هػف ألهػد

اا الك دم(ُْ)(ُٓ).

ركل ألف :أهي إ حصؽا ك ال تهيا ك رزرد هف ا وـ.

ركل أل ا :ته ا ك سرصف المكرما ك اهف المهصرؾ(ُٔ).

قصؿ اهف مترف :مقا كمرة أشرل لرس ها هأس كمرة أشرل وصلح(ُٕ)ا كقصؿ الجكزجص ي :مسصر(ُٖ)ا
(ُ)

صقررب الص ذرب(َِٓ).

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ّٖٗ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)ٕٓ/

(ٕ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ُّٖ/

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ِ.)ْٔ/

(ِ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ُٗ/

(ْ)

صذكرة الحسصظ = طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِّٗ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٔ.)ِِٖ/

(ٖ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)ّْٔ/

(َُ)
(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ُٕٔ/
رر أألىـ ال هى (ٗ)ِْْ/ا

(ُِ)

صقررب الص ذرب(ِّٕ).

(ُْ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ُُٕ/

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُٖٗ/

(ُّ)

صصرر ا

(ُٓ)

الصصرر كأ مص المحدمرف كك صاـ(ُ.)ُِٕ/

(ُٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ِٕٗ-ِٕٓ/

(ُٖ)

ىـ(ْ)ُُِْ/ا الكص ؼ( ُ.)َْٔ/

مرزاف االألصداؿ(ُ.)ٕٗ/

( ) ٗٙ

كقػػصؿ التجمػػي :مق ػ (ُ)ا كقػػصؿ ال ػػصري :ضػػترؼ(ِ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :لػػرس هػػصلقكل ركصػػب حدرمػ كال رحػػص

ها(ّ)ا كقصؿ الػذاهي :ػرتي ال هػأس هحدرمػ (ْ)ا كقػصؿ اهػف حجػر :وػدكؽ (ٓ)ا مػصت ػ شمػس كأرهتػرف

كمصر (ٔ).
اق
س َح َ
 .5أَِبو ِإ ْ

ألمرك هف ألهد اا هف ألهرد كرقصؿ ألمرك هف ألهد اا هف ألميا كرقصؿ ألمرك هف ألهد اا هف أهػي ػتررةا

كا ما ذك رحمد ال مدا ي أهك إ حصؽ ال هرتي الككفي(ٕ).

ركل ألف :ألمي هف أهي طصلبا ك المةررة هف ته ا ك اله ار هف ألصزب.
ركل أل ا :رك ؼ هف إ حصؽا ك قصصدةا ك مرمصف الصرمي(ٖ).
كمقػػا اه ػػف مت ػػرفاك ال ػػصري(ٗ)ا كأه ػػك ح ػػصصـ(َُ)ا كالتجم ػػي)ُُ(:ا ق ػػصؿ اه ػػف حج ػػر :مقػ ػ مكمرألصه ػػدا اش ػػصمط
هأشرة(ُِ)ا مصت

ت كأل ررف كمصر (ُّ).

ٔ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إسناد الحديث ضعيف؛ ألن عمتو القادحة سميمان بن حيان األ زدي صدوق يخطئ.

(ُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ٕٓ/

)ّ(

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)ّْٕ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ٔٗ).

(ِ)

الكص ؼ(ُ.)ِِٗ/

(ْ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ِّ/

(ٔ)

صصرر ا

(ٖ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ْٔ/

ىـ(ٗ.)ِْ/

(ٕ)

المقص

(ٗ)

ص ذرب الكمصؿ(ِِ.)ُُِ-َُّ/

في رد الك (ُ.)ْٔ/

(َُ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)ِّْ/

(ُِ)

صقررب الص ذرب(ِّْ).

(ُُ)

(ُّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّٔٔ/

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُٓ/
( ) ٗٚ

الحديث ٖٔ:
ـن ُعم َـر َّ
وز،
الن ِم ِـر ُّ
ان ْب ِـن َع ْبـ ِد َّ
الـر ْح َم ِنَ ،ع ْـن ُع َب ْي ِـد ْب ِـن فَ ْي ُـر َ
يَ ،ح َّـدثََنا ُ
سـَم ْي َم َ
ش ْـع َب ُةَ ،ع ْـن ُ
َح َّدثََنا َح ْف ُ
ص ْب ُ َ
ِ
ـاح ّْي .فَقَـا َل :قَ ِ
َض ِ
اء ْب َـن َع ِ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـ ِو
ـازٍب َمـا ََّل َي ُج ُ
سيَْل ُ
ـوز ِفـي ْاأل َ
سـو ُل المَّـو َ
ـام في َنـا َر ُ
ت ا ْل َب َـر َ
قَا َلَ :
َ
ِِ
وسمَّم وأَصا ِب ِعي أَ ْقصر ِم ْن أ ِ ِ
َضـا ِح ّْي -
ـع ََّل تَ ُج ُ
ص ُر ِم ْن أََنا ِمِم ِو فَقَ َ
ـوز ِفـي ْاأل َ
ـال :أ َْرَب ٌ
َصا ِبعوَ ،وأََناممي أَ ْق َ
َ
َ ََ َ َ
َُ
)
ٔ
(
ِ
ـير الَِّتـي ََّل تَ ْنقَـى
اء َب ّْـي ٌن َ
يض ُة َب ّْي ٌن َمَر ُ
اء َب ّْي ٌن َع َوُرَىاَ ،وا ْل َم ِر َ
ض َياَ ،وا ْل َع ْر َج ُ
فَقَا َل  :-ا ْل َع ْوَر ُ
ظ ْم ُع َيـاَ ،وا ْل َكس ُ
َح ٍـد» َقـا َل
ون ِفي ّْ
َ .ق َ
تَ :فِإ ّْني أَ ْكَرهُ أ ْ
ـو َوََّل تُ َحّْرْم ُ
ـت َف َد ْع ُ
صَ .قا َلَ « :مـا َك ِر ْى َ
َن َي ُك َ
الُ :ق ْم ُ
ـو َعَمـى أ َ
الس ّْن َن ْق ٌ
(ِ)
س َل َيا ُم ّّخ»
أ َُبو َد ُاوَدَ « :ل ْي َ
ُ .أشرجا الصرمذم في

اا كصصب ا ضػصحيا هػصب مػص ال رجػكز مػف ا ضػصحيا (ْ)ٖٓ/ا حػدرث رقػـ

ُْٕٗا مف طررؽ مرمصف هف ألهد الرحمف هاا مصقصرب ا لسصظ.

ِ .كأشرجػا ال ػػصري فػػي ػ اا كصػػصب الضػػحصرصا هػػصب مػػص ػ أل ػػا مػػف ا ضػػصحي التػػك ار ا (ٕ)ُِْ/ا
حدرث رقـ ّْٗٔا مف طررؽ مرمصف هف ألهد الرحمف هاا مصقصرب ا لسصظ.

 كذلػػؾ أشرج ػا فػػي ػ ا كصػػصب الضػػحصرصا هػػصب الترجػػص (ٕ)ُِٓ/ا حػػدرث رقػػـ َّْٕا مػػف طررػػؽمرمصف هف ألهد الرحمف هاا مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجا اهف مصجا في

ا كصػصب ا ضػصحيا هػصب مػص ركػرم أف رضػحي هػاا (ِ)ََُٓ/ا حػدرث رقػـ

ُّْْا مف طررؽ ألهرد هف فرركز هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجػا الػػدارمي فػػي ػ ا كصػػصب ا ضػػصحيا هػػصب مػػص ال رجػػكز فػػي ا ضػػصحيا (ِ)ُُِْ/ا حػػدرث
رقـ ُِٗٗا مف طررؽ ألهرد هف فرركز هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في

ا كصصب ا ضصحيا هصب مص ال رجػكز فػي ا ضػصحيا (ِ)ُُِْ/ا حػدرث رقػـ

ُّٗٗا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا مصلػػؾ فػػي المكطػأ كصػصب الضػػحصرصا هػػصب مػػص ر ػػي أل ػا مػػف الضػػحصرصا (ِ)ِْٖ/ا حػػدرث رقػػـ
ُا مف طررؽ ألهرد هف فرركز هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا أحمػد هػف ح هػؿ فػي م ػ دما (ْ)ِْٖ/ا حػػدرث رقػـ ُّّٖٓا مػف طررػؽ ػته هػاا مصقػػصرب
االلسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ ُٖٓٔٓا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجا في م دما (ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ ُٖٔٔٓا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجا اهف الجتد في م دما (ُ)ُّٔ/ا حدرث رقـ ّٕٖا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)

ِ
سر :العضو من الجزور والشاء ،والجميع :الكسور .الترف(ٓ.)َّٖ/
الك رر :والك ْ
ف أهي داكدا كصصب الضحصرصا هصب مص ركرم مف الضحصرصا (ّ)ٕٗ/ا حدرث رقـ َِِٖ.
( ) ٗٛ

ٖ .أشرجػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ دما كصػػصب أحصدرػػث أهػػي مك ػ اال ػػترم رحمػػا ااا (ِ)ُُُ/ا
حدرث رقـ ٖٕٓا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

ا كصصب الح ا هصب مص ال رجزم مف الترػكب فػي ال ػدارصا (ٓ)ّٕٗ/ا حػدرث

ٗ .أشرجا الهر قي في ال

رقـ َُِْٔا مف طررؽ ته ا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرجػا فػػي ػ ا كصػػصب الضػػحصرصا هػػصب مػػص كرد ال ػػي ألػػف الصضػػحر هػػاا (ٗ)ْٓٗ/ا حػػدرث

رقـ َُْٗٗا مف طررؽ ألهرد هف فرركز هاا مشصمؼ ا لسصظ.
 -ككذلؾ أشرجا في

ا كصصب الضػحصرصا هػصب مػص كرد ال ػي ألػف الصضػحر هػاا(ٗ)َْٔ/احػدرث رقػـ

 -ككذلؾ أشرجا في

ا كصصب الضحصرصا هصب مص كرد ال ي ألف الصضػحر هػاا(ٗ)َْٔ/ا حػدرث رقػـ

َُٕٗٗا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

َُٗٗٗا مف طررؽ ألهرد هف فرركز هاا مصقصرب ا لسصظ.
 -ككذلؾ أشرجا في

ا كصصب الضحصرصا هصب مص كرد ال ي ألف الصضػحر هػاا(ٗ)ُْٔ/ا حػدرث رقػـ

ََُُٗا مف طررؽ مرمصف هف ألهد الرحمف هاا مشصمؼ ا لسصظ.

َُ.

أشرجػا الحػػصكـ فػػي الم ػػصدرؾ فػػي الوػػحرحرف كصػػصب الوػػكـا هػػصب ه ػػـ اا الػػرحمف الػػرحرـ أكؿ

ُُ.

أشرجا اهف حهصف في وحرح كصصب االضػحر ا هػصب ذكػر الزجػر ألػف أف رضػح المػر هأرهتػ

كصصب الم ص ؾا(ُ)َْٔ/ا حدرث رقـ ُُٖٕامف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

أ ػكاع مػػف الضػػحصرصا (ُّ)َِْ/احػػدرث رقػػـ ُٗٗٓا مػػف طررػؽ ػػمرمصف هػػف ألهػػد الػػرحمف الدم ػػقي
هاا مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ص ْب ُن ُعمَر َّ
ي
الن ِم ِر ُّ
َُ .ح ْف ُ
َ
حسػػص هػػف ألمػػر هػػف الحػػصرث هػػف ػػشررة ا زدم ال مػػرم أهػػك ألمػػر الحكضػػي الهوػػرم مػػف ال مػػر هػػف
غرمصف(ُ).

ركل ألف :ته ا ك كاوؿ هف ألهد الرحمفا كامصـ.

ركل أل ا :الهشصرما ك أهك داكدا ك ال صري(ِ).

قػػصؿ أحمػػد هػػف ح هػػؿ :مهػػت مػػصقف ال رؤشػػد ألمرػ حػػرؼ كاحػػد(ّ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :وػػدكؽ مػػصقف(ْ)ا كقػػصؿ

الذاهي :مهت حج (ٓ)ا
(ُ)

صصرر ا

(ّ)

صذكرة الحسصظ(ُ.)ِٕٗ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

ىـ(ُٔ.)ُّٖ/

رر أألىـ ال هى (ٖ.)َِْ/

ص ذرب الكمصؿ (ٕ.)ِٗ/

الكص ؼ(ُ.)ُّْ/

( ) ٜٗ

كقصؿ اهف حجر :مق مهت(ُ)ا مصت
ش ْع َب ُة:
ُِ .

ا شمس كأل ررف كمصرصرف(ِ).
(ٖ)

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي

.

روى عن :الحجاج بن عاصم ،و حيان األزدي ،وسميمان بن عبد الرحمن.

روى عنو :جرير بن حازم ،والثوري ،والحسن بن صالْ(ٗ).

قصؿ التجمي  :مق صقي(ٓ)ا قصؿ أهك حصصـ :مق (ٔ)ا ذكرم اهف حهصف في المقصت(ٕ)ا

قػ ػػصؿ ال ػ ػػذاهي :مهػ ػػت حج ػ ػ كرشطػ ػػئ فػ ػػي ا

ى
ػ ػػمص قمػ ػػر ن

(ٖ)

الحجػػ ػ الحػ ػػصفظ ػ ػػر ا

ا صرف كمصر (ُِ).

المؤم رف(َُ)ا قصؿ اهف حجر :مق حصفظ مصقف(ُُ)ا مصت
الر ْح َم ِن
ان ْب ِن َع ْب ِد َّ
سمَ ْي َم َ
ُّ .
مرمصف هف ألهد الرحمف الدم قي مكل هف أ د هف شزرم أهك ألمرك

ػ ػػىـ

(ُّ).

ركل ألف :القص ـ اهي ألهد الرحمفا ك ألهرد هف فرركز هف ألر صف(ُْ).

ركل أل ا :ته ا كالمرثا ك تد هف ألمركا ك رزرد هف أهي حهرب(ُٓ).
( ُٕ)

كمقا اهف مترفا ك التجميا كال صري(ُٔ)ا كاهف حهصف

قصؿ أهك حصصـ :مق ودكؽ م صقرـ الحدرث ال هأس ها(ُٖ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ رشطئ(ُٗ)ا

(ُ)

صقررب الص ذرب(ُِٕ).

(ِ)

الصتدرؿ كالجرح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)َٓٗ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)َّْ-ّّٗ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)َّٕ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ْٖٓ/

(ّ)

صصرر ا

(ٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َِِ/

ىـ(ٗ)ُْٔ/ا ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ْٕٗ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ْْٔ/

(ٗ)

صذكرة الحسصظ(ُ.)ُْْ/

(َُ)
(ُُ)

رر األىـ ال هى (ٕ.)َِِ/

صقررب الص ذرب(ِٔٔ).

(ُِ)

الصصرر ا ك ط(ُ)َُُ/ا الطهقصت لشمرس هف شرصط(ُ.)ِّٖ/

(ُْ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)َِٗ-َِٖ/

(ُٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ّّ/

(ُٖ)

الحرج كالصتدرؿ(ْ.)ُِٖ/

(ُّ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ْ.)ِْ/

(ُٓ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)َُُ/

(ُٕ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِٕٖ/

(ُٗ)

صقررب الص ذرب(ِّٓ).

( ٓ٘ )

(ٗ)

أمر ػ ػػر

مصت

ُْ .ع َب ْي ِد

ألهرد هف

مىث ك مىمرف كمصرصرف(ُ).

وز
ْب ِن فَ ْي ُر َ
فرركز ال رهص ي مكالاـ أهك الضحصؾ الككفي(ِ).

ركل ألف :اله ار هف ألصزب(ّ).

ركل أل ا :مرمصف هف ألهد الرحمف الدم قي الكهرراك رزرد هف أهي حهربا كالقص ـ أهك ألهد الرحمف(ْ).
(ٖ)

كمقا ال صري(ٓ)ا كاهف حهصف(ٔ)ا كاهف حجر(ٕ)ا قصؿ أهك حصصـ :مق ال هأس ها
ٓ -اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ضترؼ
التعميق:

ف ألمصا القصدح أف مرمصف هف ألهد الرحمف الدم قي ودكؽ رشطئ.

الح ػػدرث ركض ػػح أ ػػا ال رج ػػكز م ػػف الض ػػحصرص التػ ػك ار اٍلىهػ ػَّر يف يألكرا ػػصا كالترج ػػص اله ػػرف ألرج ػػصا
كالمررضػ الهػػرف مرضػ صا كالتجسػػص الصػػي ال ص قػػي)ا كقػػد كردت أحصدرػػث لم هػػي -وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ-
فر ػػص هر ػػصف مػػص ال ػػذم ال رجػػكز م ػػف ا ضػػصحيا ف ػػإذا أردت أف صضػػحي فش ػػذ ال ػػي ال ػػذم ررضػػي ره ػػؾ

ػػهحص ا لصصقػػرب هػػا إلرا.اػػذا ال ػػي الػػذم صصقػػرب هػػا إل ػ اا الهػػد أف ركػػكف جمػػرىن فػػي م ظ ػرما ػػرم صنا
(ٗ)
كرككف في ال ف المجزر الصي جص ألف ال هي -وم اا ألمرا ك مـ -ذكراص فرا.
وقتيا:

ً
وػػر أف رضػحي هتػػد أدا وػىة الترػػد
رهػدأ كقص ػػص هتػد طمػػكع فجػر رػػكـ ال حػرا كر ػػصرط فػي الم ٍ
لمص ركل اله ار -رضي اا أل ػا -قػصؿ :شطه ػص ال هػي -وػم اا ألمرػا ك ػمـ -رػكـ ال حػر قػصؿ( :إف أكؿ
مػػص هػػدأ هػػا فػػي ركم ػػص اػػذا أف وػػميا مػػـ رج ػ ف حػػر)  .كر ص ػػي كقص ػػص قهػػؿ غػػركب ػػمس مصلػػث أرػػصـ

ال حر .كا فضؿ أف رضحي أكؿ ركـا كركرم ص زر صن أف رضحي في المرؿ .كلك فصت الكقت ككػصف المكمػؼ

(ُ)

صذكرة الحسصظ(ِ.)َِ/

(ّ)

المقص ي في رد الك (ُ.)ِّّ/

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٔ.)ُ/

(ْ) صصرر ا

ىـ(ٔ.)َِْ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ِٕ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ّٖٕ).

(ٗ)

صحس ا حكذم(ٓ)ٖٔ/امتصلـ ال ف(ِ)َِّ/ا الهدر الم رر(ٗ)ِٖٗ/ا شػب ا فكػصر فػي ص قػرح مهػص ي ا شهػصر فػي ػرح متػص ي

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ُّٔ/

(ٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ)ُُْ/ا الكص ؼ( ُ.)ِٔٗ/

اآلمػصر(ُِ)ُْٗ/ا الصحهرػػر رضػػصح متػػص ي الصر ػػرر(ّ)ِْٓ/ا ػرح ػ ف أهػي داكد لمتهػػصد(َّّ)ُٗ/ا جػػصم ا وػػكؿ(ّ)ّّّ/ا
كصصب الجصم

حكصـ التمرة كالح كالزرصرة(ِِ.)ِ/

( ٔ٘ )

ممػػف صصػػكفر فػػر ـ ػػركط كجكه ػػصا كجػػب ألمرػػا الصوػػدؽ همقػػدار ممػػف ػػصةا كلػػك مػػصت أرػػصـ ال حػػر ػػقطت
(ُ)

رضح فتمرا أف ركوي هصلصودؽ همم ص.
أل اا أمص لك مصت هتداص كلـ
ً
الحديث رقمٔٗ:

اق ،ع ِن ا ْلبر ِ
ِ
ِ
ـي
اء ،قَ َ
سَارِ َ
ان ْب ُن أَِبي َ
َح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
ش ْي َب َةَ ،ح َّدثََنا َوك ٌ
يلَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
يعَ ،ع ْن إِ ْ
س َح َ َ َ َ
ـالَ« :ل َّمـا َلق َ
(ِ)
ِ
َّ
شفُوا َنَز َل َع ْن َب ْغمَ ِت ِو فَتََر َّج َل»
سمَّ َم ا ْل ُم ْ
ين َي ْوَم ُح َن ْي ٍن فَا ْن َك َ
ش ِرِك َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ُ .أشرج ػ ػا الحػ ػػصكـ فػ ػػي الم ػ ػػصدرؾ كصػ ػػصب الج ػ ػػصدا هػ ػػصب كأمػ ػػص حػ ػػدرث ألهػ ػػد اا هػ ػػف رزرػ ػػد ا وػ ػػصرما
(ِ)ُِٕ/ا حدرث رقـ ِْٓٓا مف طررؽ ألممصف هف أهي ره هاا جز مف الحدرث همسظا.

ِ .أشرجػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرح كصػػصب ال ػػررا هػػصب ذكػػر صرجػػؿ الموػػطس -وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ-
ألف هةمصا ركـ ح رف أل د صكلي الم ممرف أل اا (ُُ)ٕٗ/ا حدرث رقـ ْٕٕٓا مف طررؽ ألممصف هػف

أهي ره ا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجا أهك رتم في م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا (ّ)َِْ/ا حػدرث رقػـ ُٖٕٔا مػف طررػؽ ألممػصف هػف
أهي ره هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث :
ُ .ألممصف اهف أهي ره  :مق  .هؽ في حدرث رقـِ:
ِ
يع بن الجراح :ثقة حافظ .سبق في حديث رقم.ٔٓ :
َِ -وك ٌ

سَارِي َل
ٖ-إِ ْ
إس ار يل بن يونس بن أبي إسحاق اليمداني السبيعي ،أبو يوسف الكوفي أخو عيسى بن يونس(ٖ).
روى عن :عاصم األحول ،و سماك بن حرب ،واألعمش.
ركل أل ا :ككر ا ك رحر هف آدـا ك أهك داكد(ْ).

كمقا رحر هف مترف(ٓ)ا كالتجمي(ٔ)ا كاهف حهصف(ٕ)ا كاهف حجر(ٖ)ا

(ُ)

ال

(ِ)

فقػ ػ ػ ػػا التهػ ػ ػ ػػصدات ألم ػ ػ ػ ػ المػ ػ ػ ػػذاب الح سػ ػ ػ ػػي(ُ) َِٔ/ا فقػ ػ ػ ػػا التهػ ػ ػ ػػصدات ألم ػ ػ ػ ػ المػ ػ ػ ػػذاب المػ ػ ػ ػػصلكي(ُ)ّٕٗ/ا ا
كفق ص(ٕ)َِِّ/ا هؿ ال دل كالر صد في ررة شهر التهصد(ٗ.)ٖٖ/

ف أهي داكدا كصصب الج صدا هصب في الرجؿ رصرجؿ أل د المقص ا(ّ)َٓ/ا حدرث رقـ ِٖٓٔ.

(ّ)

صصرر ا

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ُِٓ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ٕٗ/

ىـ(ْ.)َّٕ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِٔ/

(ٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّٔ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(َُْ).

( ٕ٘ )

ػ ػ ػ ػػصس فػ ػ ػ ػػي

(ِ)

قصؿ أحمد هف ح هؿ :رش ص مق (ُ)ا قصؿ ال صري :لرس ها هأس

قصؿ الذاهي :الحصفظ ا مصـ الحج (ْ)ا مصت

قصؿ أهك حصصـ :مق مصقف(ّ)ا

ام صرف ك صرف مصر (ٓ).

اق السبيعي :ثقة مكثرعابد اختمط بيخرة .سبق في حديث رقم ٕٔ:
س َح َ
ٗ .أَِبو إِ ْ
٘ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث :

التعميق:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت .

رهػرف الحػدرث أف الصرجػؿ اػك الم ػػي ألمػ الرجػؿا كاػذا رػدؿ ألمػ ال ػجصأل كألمػ القػكة ك ألػػدـ

االكصرػػصب كألػػدـ الشػػكؼا كل ػػذا لمػػص ا ك ػػسكا ػػزؿ -وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ -ألػػف هةمصػػا ككػػصف رقػػكؿ( :أ ػػص
ال هي ال كذب أ ص اهف ألهد المطمب)ا فمهت مـ رج أوحصها كوصر ال ور لمم ممرف ألم أألدار ـ.

فصلصرجػػؿ ا ػػص غرػػر الصرجػػؿ فرمػػص رصتمػػؽ هصلزر ػ كاػػك ص ػررح ال ػػتر كدا ػػاا هػػؿ اػػك الم ػػي ألم ػ
(ٔ)

الرجؿا كاك ردؿ ألم المهصت كألم قكة الجأش كألدـ الشكؼ كالذألر.
الحديث رقمٔ٘:

الرِبيع ْب ُن َن ِ
ـن َع ِ
ـازٍب،
اف ٍع أ َُبـو تَ ْوَبـ َةَ ،ح َّـدثََنا َ
ص َ
ـح َ
اء ْب ُ
سَ
ش ِـري ٌكَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
َح َّدثََنا َّ ُ
ـف لَ َنـا ا ْل َب َـر ُ
اق ،قَـا َلَ :و َ
()ٚ
ِ
ِ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْي ِـو
ـع َع ِج َيزتَ ُ
ـو َ ،وقَـا َلَ « :ى َكـ َذا َك َ
ض َع َي َد ْي ِوَ ،و ْ
فَ َو َ
اعتَ َم َـد َعمَـى ُرْك َبتَ ْيـوَ ،وَرفَ َ
سـو ُل المَّـو َ
ـان َر ُ
(ٖ)
س ُج ُد»
سمَّ َم َي ْ
َو َ
ُ .أشرج ػا ال ػػصري فػػي ػ ا كصػػصب ال ػ كا هػػصب وػػس ال ػػجكدا (ِ)ُِِ/ا حػػدرث رقػػـ َُُْا مػػف
طررؽ ررؾ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)َّّ/ا حػػدرث رقػػـ ُِّٕٖا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

الكص ؼ(ُ.)ُِْ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُّّ/

(ٓ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ُٖٓ/

(ِ)

مرزاف االألصداؿ(ُ.)َِٗ/

(ْ)

رر أألىـ ال هى (ٕ.)ْٖ/

(ٔ)

ػػرح ػ ف أه ػي داكد لمتهػػصد(ُّْ)َُ/ا مركرػػصت غػػزكة ح ػػرف كحوػػصر الطػػصرؼ(ُ)ُّٗ/ا ا

ال هكر (ِ)ِٕٗ/ا الم د الجصم (ّ.)ُٔٗ/
(ٕ)
(ٖ)

ػػصس فػػي ال ػ كفق ػػص -ال ػػررة

الع ُجز وىي لممرأة خاصة ،فاستعارىا لمرجل .جصم ا وكؿ(ٓ)َّٕ/ا رح أهي داكد لمتر ي(ْ)ُُٕ/
َ
الع ِجيزةَ :
(ع ِجيزتو) َ :
ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب وس ال جكدا (ُ)ِّٔ/ا حدرث رقـ ٖٔٗ.
( ٖ٘ )

ّ .أشرجػا اهػػف أهػي ػػره فػي موػ س كصػػصب الوػمكاتا هػػصب ال جػص فػػي ال ػجكدا( ُ)ُِّ/ا حػػدرث رقػػـ
َِٓٔا مف طررؽ ررؾ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجا الهر قي في ال ػ ا كصػصب الوػىةا هػصب رسػرج هػرف رجمرػا كرقػؿ هط ػا ألػف فشذرػاا( ِ)ُٔٔ/ا
حدرث رقـ ُِْٕا مف طررؽ ررؾ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػا ف ػػي ػ ػ ف الكه ػػرل كص ػػصب الو ػػىةا ه ػػصب رس ػػرج ه ػػرف رجمرػ ػ كرق ػػؿ هط ػ ػ أل ػػف فشدرػ ػ ا

(ِ)ُٔٔ/ا حدرث رقـ ُِْٕا مف طررؽ الرهر هف صف أهي صكه هاا همسظا.

ٓ .أشرجا الطحصكم في رح متص ي اآلمصر كصػصب الوػىةا هػصب الصطهرػؽ فػي الركػكعا(ُ)ُِّ/ا حػدرث
رقـ ُّٖٓا مف طررؽ ررؾ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجا الركرص ي في م دما (ُ)َِٖ/ا حدرث رقـ َِٖا مف طررؽ ررؾ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:
الرِبيع ْب ُن َن ِ
اف ٍع أ َُبو تَ ْوَب َة
ُُ َّ .
(ُ)
الربيع بن نافع أبو توبة الحمبي سكن طرسوس

روى عن:أبي إسحاق الفزاري ،وعمر الرقي ،ومعاوية بن سالم.

روى عنو :أبو داود ،والبخاري ،والحسن بن الصباح البزار(ٕ).

قػػصؿ أهػػك حػػصصـ :مقػػ وػػدكؽ حجػ ػ (ّ)ا قػػصؿ رتقػػكب هػػف ػػره  :مقػ ػ وػػدكؽ(ْ)ا ك ذكػػرم اهػػف حهػػصف ف ػػي

المقصت(ٓ)ا كقصؿ الذاهي :الحصفظ الحجا(ٔ)ا قصؿ اهف حجر :مق حجا ألصهد(ٕ)ا
إحدل كأرهترف كمصرصرف(ٖ).

مصت

ش ِري ٌك بن عبد اهلل بن أبي شريك النخعي أبو عبد اهلل الكوفي القاضي :وػدكؽ .ػهؽ فػي حػدرث
َٕ .
رقـٗ :
اق السبيعي :ثقة مكثر عابد اختمط بيخرة .سبق في حديث رقم ٕٔ
س َح َ
ٖ .أَِبو إِ ْ
ٗ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

(ُ)

الك

(ّ)

الحرج كالصتدرؿ (ّ.)ُْٕ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِّٗ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(َِٕ).

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ُُٔ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُُٓ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ُِٓ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)َُٔ/

(ٔ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)ْٓ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ِّٗ/

( ٗ٘ )

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ ػ صد الحػػدرث ح ػػف
ودكؽ.

ف ألمصػػا غرػػر القصدحػ أف ػرركنص بــن عبــد اهلل بــن أبــي شــريك النخعــي

التعميق:
ألم

ا

كذلؾ رهرف كض ردرػا كاألصمػد ألمػ ركهصرػا هحرػث ركػكف كػؿ ج ػما متصمػدان ألمػ ركهصرػا كلػرس

صقراا كاألصمد ألم ردرا ال ألم ذراألراا هشىؼ مف رموؽ هط ا هسشذم كفشذم ه ػصقاا فػإف ج ػـ

ال ألمػ ػ ال ػػركهصرفا كررفػ ػ ألجرزص ػػاا أم:
ػػصف ركػ ػكف متصم ػػدنا ألمػ ػ ال ػػصؽا كالو ػػحرح أ ػػا رك ػػكف ػػصز ن

مؤشرما كال رككف ا صؾ مهصلة حص كأ ا رررد أف ر هطح ألم هط ا.

كقػػد جػػص فػػي وػػحرح الهشػػصرم ألػػف أحػػد الوػػحصه أ ػػا أ كػػر ألم ػ

ػػشص فقػػصؿ( :ال صكػػف مػػف

ال صس الذرف ر جدكف ألم ألكراص ـ) رت ي :رمػـ هتضػا ألمػ هتػض حصػ ركػكف كأ ػا ممصوػؽ هػص رضا

كركػػكف مػػؤشرم قررهػصن مػػف مقدمػػاا مكا مػػص ركػػكف مػػؤشرم مرصستػصنا كال ركػػكف ه ػػذم الطررقػ الصػػي فر ػػص المهصلةػ ا
(ُ)
كاي أف ا صف رمصد كرصقدـ ألم ال صس ه هب امصدادم.
الحديث حديث رقمٔٙ:
اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
اء ْب ِـن َع ِ
ـن ُم ِع ٍ
ـازٍب،
َح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُ
ـين ،قَـا َلَ :ح َّـدثََنا َح َّج ٌ
ـح َ َ
سَ
سَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـاجَ ،ح َّـدثََنا ُيـوُن ُ
ََ
ت مع ُ ِ
ِ
ِ
ـي
ين أ َّ
ت َم َع َعِم ٍّي ِح َ
قَا َلُ :ك ْن ُ
َص ْـب ُ َ َ
سـمَّ َم َعمَـى ا ْل َـي َم ِن قَـا َل :فَي َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
سو ُل المَّو َ
َمَرهُ َر ُ
ـو أ ََواق َ
ِ
ول المَّ ِو صمَّى اهلل عَم ْي ِو وسـمَّم َقـا َل :وج ْـد ُ ِ
ِ ِ ِ
س ِ
ـو َع ْن َيـا
ـي المَّ ُ
ََ
َ
َفَم َّما َقد َم َعم ّّي م َن ا ْل َي َم ِن َعَمى َر ُ
ُ َ َ َ َ
ت َفاط َمـ َة َرض َ
ِ
ـك رس َ ِ
ِ
سـمَّ َم قَ ْـد
ض ٍ
ض َح ِت ا ْل َب ْي َت ِب َن ُ
ص ِبي ًغا َوقَ ْد َن َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
ـول المَّـو َ
وح فَ َقاَل ْتَ :ما َل َ َ ُ
س ْت ث َي ًابا َ
قَ ْد َل ِب َ
ِ
ـت َّ
ت ِبِإ ْى َال ِل َّ
ـي
سـمَّ َم ،قَ َ
َحمُّوا قَ َ
الن ِب َّ
ت لَ َيا :إِ ّْني أ ْ
ـال :فَيَتَ ْي ُ
َىمَ ْم ُ
الُ :ق ْم ُ
َص َح َاب ُو فَي َ
َمَر أ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
أَ
ِ
ـت ِبـِإ ْى َال ِل َّ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـ ِو
صـ َن ْع َت » ،فَقَ َ
سمَّ َم فَقَـا َل ِلـيَ « :ك ْي َ
ـت :أ ْ
الن ِب ّْ
َىمَ ْم ُ
ـالُ :ق ْم ُ
ـي َ
ـف َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
َ
ِ
ِ
ين أ َْو ِسـتِّا
س ْـب ًعا َو ِسـتّْ َ
ي َوقََرْن ُ
س ْق ُ
ـت» قَـا َل :فَقَـا َل لـي« :ا ْن َح ْـر م َـن ُ
الب ْـد ِن َ
ت ا ْل َي ْـد َ
سمَّ َم ،قَا َل« :فَِإ ّْني قَ ْد ُ
َو َ
(ِ)
ض َع ًة»
ينَ ،وأ َْم ِس ْك ِلي ِم ْن ُك ّْل َب َد َن ٍة ِم ْن َيا َب ْ
ين ،أ َْو أ َْرَب ًعا َوثََال ِث َ
َم ِس ْك ِل َن ْف ِس َك ثََال ثًا َوثََال ِث َ
َو ِستّْ َ
ينَ ،وأ ْ
ُ .أشرجا ال صري في

القرفا(ٓ)ُْٖ/ا حدرث رقـ ِِٕٓا مػف طررػؽ
ا كصصب م ص ؾ الح ا هصب آ

رحر هف مترف هاا ا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

رح

ف أهي داكد لمتهصد(ُُٓ)ٕ/ا رح أهي داكد لمتر ي(ْ)ُُٕ/ا شهػت ا فكػصر فػي ص قػرح مهػص ي ا شهػصر فػي ػرح متػص ي

ا مػػصر(ْ)ُِِ/االم ػػؿ التػػذب المػػكركد ػػرح أه ػي داكد(ٓ)ّْٖ/ا الصحهرػػر رضػػصح متػػص ي الصر ػػرر(ٓ)ّْٗ/افقػػا التهػػصدات ألم ػ
المذاب الح همي(ُ.)ُْٗ/
(ِ)

ف أهي داكدا كصصب الم ص ؾا هصب ا قرافا (ِ)ُٖٓ/ا حدرث رقـ ُٕٕٗ.
( ٘٘ )

 ككػػذلؾ أشرج ػا كصػػصب م ص ػػؾ الح ػ ا هػػصب الح ػ هةرػػر ر ػ رقوػػدم المحػػرـا (ٓ)ُٕٓ/ا حػػدرث رقػػـِْٕٓامف طررؽ رحر هف مترف هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا الهر قي في

ا كصصب الح ا هصب مف اشصصر القراف كزألـ أف ال هػي -وػم اا ألمرػا ك ػمـ-

كصف قصر صنا (ٓ)ِِ/ا حدرث رقـ ُٖٖٓا مف طررؽ رحر هف مترف هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دم(ُ)ِِّ/ا حػػدرث رقػػـ َّٔا مػػف طررػػؽ رحر ػ هػػف متػػرف هػػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ْ .أشرجػا الطه ار ػػي فػػي المتجػػـ ا ك ػػطا (ٔ)ِْٓ/ا حػػدرث رقػػـ َّٕٔا مػػف طررػػؽ رحرػ هػػف متػػرف

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

إ صد اذا الحدرث:

َُ .ي ْح َيى ْب ُن ُم ِع ٍ
ين.
الر ْح َم ِن ،وقيلَ :ي ْح َيـى ْبـن َم ِعـين ْبـن غيـاث ْبـن
َي ْح َيى بن َم ِعين بن عون بن زياد بن بسطام ابن َع ْبد َّ
زياد بن عون ابن بسطام(ٔ).
ركل ألف :ألهد ال ىـ هف حربا ك ألهد اا هف المهصرؾا ك حسص هف غرصث.
ركل أل ا :الهشصرما كم مـا ك أهك داكد(ِ).

(ٓ)

قصؿ التجمي :مف أاؿ ا هصر(ّ)ا كقصؿ أهػك حػصصـ :إمػصـ(ْ)ا كقػصؿ الػذاهي :الحػصفظ إمػصـ المحػدمرف

كقػصؿ

في مكض آشر إمصـ رهص ي ألصلـ حصفظ مهت مصقف(ٔ)ا كقصؿ اهف حجر :مقػ حػصفظ م ػ كر إمػصـ(ٕ)ا مػصت
(ٖ)

مىث كمىمرف كمصرصرف

ِ .حجاج:

صيصـــى
حجــاج بــن محمــد ال ِم ّْ

()ٜ

أبــو محمــد األعـــور مــولى ســميمان بــن مجالـــد مــولى أبــي جعفـــر

المنصور ،ترمذي األصل سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة(ٓٔ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ.)ّْٓ/

(ّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٕٓ/

(ٓ)

الكص ؼ(ِ.)ّٕٔ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ٕٗٓ).

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُِٖ-َِٖ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)ُِٗ/

(ٔ)

صصرر هةداد(ُْ.)ُِٖ/

(ٖ)
(ٗ)

الصصرر ا ك ط(ِ)ِّٔ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ.)َّٕ/
ِ
صيصى :بكسر الميم و [ٖ] الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا [ٖ] بـين الصـادين الميممتـين األولـى مشـددة ،ىـذه النسـبة
الم ّْ

إلى بمدة كبيرة عمى ساحل بحر الشام يقال ليا «المصيصة» .األنساب لمسمعاني(ٕٔ.)ٕٜٚ/
(َُ)

الك

كا

مص لإلمصـ م مـ(ِ.)ُْٕ/
( ) ٘ٙ

ركل ألف :حررز هف ألممصفا ك رك س هف أهي إ حصؽا ك إ راررؿ هف رك س.

ركل أل ا :رحر هف مترفا ك أهك شصلد ا حمرا ك رحر هف رحر (ُ).

قػصؿ محمػد هػف ػتد :مقػ وػدكؽ(ِ)ا كمقػا ألمػ هػف المػػدر يا ك ال ػصري(ّ)ا كالتجمػي(ْ)ا كاهػف حهػػصف(ٓ)ا

كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :وػػدكؽ(ٔ)ا قػػصؿ الػػذاهي :الحػػصفظ(ٕ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مق ػ مهػػت(ٖ)ا مػػصت ػ شمػػس

كمصرصرف(ٗ).

س
ُّ .يوُن ُ
رػػك س هػػف أهػػي إ ػػحصؽ كا ػػما ألمػػرك هػػف ألهػػد اا ال مػػدا ي ال ػػهرتي أهػػك إ ػراررؿ الكػػكفي كالػػد

إ راررؿ هف رك س(َُ).

ركل ألف :أهراا ك هكر هف مصألزا ك ألصمر ال تهي.

ركل :أه ا ألر

ا كالمكرما ك اهف المهصرؾا ك حجصج هف محمد(ُُ).

قػػصؿ اهػػف ػػتد :مق ػا(ُِ)ا كقػػصؿ اهػػف مترف:مق ػ (ُّ)ا كقػػصؿ أحمػػد هػػف ح هػػؿ :حدرم ػ مضػػطرب(ُْ)ا كقػػصؿ

التجمػػي :مق ػ كقػػصؿ م ػرم جػػصرز الحػػدرث(ُٓ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :وػػدكؽ إال أ ػػا ال رحػػص هحدرم ػا(ُٔ)ا كقػػصؿ
(ُٕ)

ال صري :لرس ها هأس

(ُ)

(ُٗ)

ا ذكرم اهف حهصف(ُٖ)ا كاهف صارف

في المقصتا

ص ذرب الص ذرب(ِ.)َِٓ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)ْٓٔ/

(ْ)

المقصت لمتجمي (ُ.)َُٖ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ّ.)ُٔٔ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب (ُّٓ).

(ّ) مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ (ُ.)َُْ/
(ٓ)

المقصت الهف حهصف (ٖ.)َُِ/

(ٕ)

الكص ؼ (ُ.)ُّّ/

(ٗ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم (ِ.)َّٖ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ (ِّ.)ْٖٖ/

(ُِ)

الطهقصت الكهرل (ٔ.)ّّٔ/

(ُْ)

الكصمؿ في الضتسص الرجصؿ(ٖ)ِٓٔ/ا الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ّ.)ِِّ/

(ُٔ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)ِْْ/

(ُٖ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)َٔٓ/

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب (ُُ.)ّّْ/

(ُّ)

صصرر اهف مترف -ركرار الدارمي(ُ.)ِّٓ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٖٔ/

(ُٕ)

(ُٗ)

صصرر ا

ىـ(ٗ)ِِٕ/ا المة ي في الضتسص (ِ.)ٕٔٔ/

صصرر أ مص المقصت(ّٕٓ).

( ) ٘ٚ

(ُ)
ى(ِ).
كقصؿ الذاهي :ودكؽ ا كقصؿ اهف حجر :ودكؽ ر ـ قمر ن

ص

مصت

كشم رف ك مصر (ّ).

اق السبيعي :ثقة مكثر عابـد اخـتمط بـيخرة ،خـف عقمـو ،واخـتمط كالمـو الصـحيْ بكالمـو
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
غير الصحيْ؛ وذلك في آخر أيام حياتو سبق في حديث رقم ٕٔ
الحكـ ألم إ صد الحدرث:
إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف رك س هف أهي إ حصؽ ودكؽ .
الحديث رقمٔٚ :

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ٍِ
اء ْب ِـن َع ِ
ـاء
ـازٍب ،قَ َ
ـح َ َ
سَ
ور ْب ُن أَِبي ُمَازحمَ ،ح َّدثََنا أ َُبـو َب ْك ٍـرَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـالَ :ج َ
َح َّدثََنا َم ْن ُ
ََ
ص ُ
ِ
ِ
َر ُج ٌل إِلَى َّ
ـال:
سـتَ ْفتُوَن َك ِفـي ا ْل َك َال لَـ ِة فَ َمـا ا ْل َك َال َلـ ُة قَ َ
سو َل المَّـوَ ،ي ْ
سمَّ َم ،فَقَا َلَ :يا َر ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
الص ْي ِ
ف» فَ ُق ْم ُ ِ
ـو
آي ُة َّ
ع َولَ ًدا َوََّل َو ِال ًدا قَا َلَ « :ك َذِل َك َ
«تُ ْج ِز َ
ات َولَ ْم َي َد ْ
ظ ُّنوا أ ََّن ُ
س َح َ
اقُ :ى َو َم ْن َم َ
يك َ
ت ألَِبي إِ ْ
(ْ)
َك َذِل َك»
ُ .أشرجػ ػا الصرم ػػذم ف ػػي ػ ػ ا كص ػػصب صس ػػرر القػ ػرافا ه ػػصب كم ػػف ػػكرة ال ػػص ا (ٓ)ِْٗ/اح ػػدرث رق ػػـ
َِّْا مف طررؽ أهي إ حصؽا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م ػ دما(ْ)ِّٗ/ا حػدرث رقػـ ُُِٖٔامػف طررػؽ أهػي هكػر هػاا مشصمػؼ

ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػا فػػي م ػ دما(ْ)ِٗٓ/ا حػػدرث رقػػـ َُّٖٔا مػػف طررػػؽ أهػػي إ ػػحصؽ هػػاا الحػػدرث

مشصمؼ ا لسصظ.
 -ككػػذلؾ أشرج ػا فػػي م ػ دما(ْ)َُّ/ا حػػدرث رقػػـ ُٖٗٗٔا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ّ .اشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما(ُ)ُِٖ/ا ح ػػدرث رق ػػـَِّا م ػػف طرر ػػؽ أه ػػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

ْ .أشرجا أهك رتم في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ُِٔ/ا حدرث رقـ ُٔٓٔا مف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الكص ؼ(ِ.)َِْ/

صقررب الص ذرب(ُّٔ).
رر أألىـ ال هى (ٔ)ْٖٔ/

ف أهي داكدا كصصب السرارضا هصب مف كصف لرس لا كلد كلا أشكاتا (ّ)َُِ/ا حدرث رقـ ِٖٖٗ.
( ) ٘ٛ

ٓ .أشرجا الهر قػي فػي ػ ا كصػصب السػرارضا هػصب حجػب ا شػكة كاالشػكات مػص كػص كا هػص ب كاالهػف كاهػف
االهفا (ٔ)ّٖٔ/ا حدرث رقـ ُُِِٕا مف طررؽ م وكر هف أهي مزاحـ هاا همسظا.

ٔ .أشرجػ ػا الطه ار ػػي ف ػػي متج ػػـ ا ك ػػطا(ٕ)ّٕ/ا ح ػػدرث رق ػػـ ِٖٗٔا م ػػف طرر ػػؽ أه ػػي إ ػػحصؽ ه ػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجا الطحصكم في رح م كؿ اآلمصر هرصف م كؿ مص ركل ألف ر كؿ اا -وػم اا ألمرػ ك ػمـ-
فػػي المػػراد هصلكىلػػ مػػف اػػك؟ا (ُّ)ِِّ/ا حػػدرث رقػػـ ِِٔٓامػػف طررػػؽ أهػػي إ ػػحصؽ هػػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:

ور ْب ُن أَِبي ُمَاز ِحٍم
َُ .م ْن ُ
ص ُ
م وكر هف أهي مزاحـ كا ما ه رر الصركي أهك ور الهةدادم الكصصب مكل ا زد(ُ) .

ركل ألف :مصلؾا ك فمرح هف مرمصفا كأهي أكرسا ك اهف المهصرؾ.
ركل أل ا :م مـا ك أهك داكدا ك أحمد هف ألمي المركزم(ِ).

كمقا الدارقط ي(ّ)ا كاهف حجر(ْ)ا كاهف حهصف(ٓ)ا قصؿ رحرػ هػف متػرف :وػدكؽ كمػرة أشػرل قػصؿ ال هػأس
ها(ٔ)ا قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ(ٕ)ا مصت
ِ .أ َُبو َب ْك ٍر
أهك هكر هف ألرصش هف صلـ ا

ا حدب ا

شمس كمىمرف كمصرصرف(ٖ).

ػدم الكػكفي الشرػصط المقػرئ أشػك الح ػف ألرػصش مػكل كاوػؿ هػف حرػصف

دم ككص ت جدصا مكالة ل مرة هف ج دب السزارم وصحب ال هي -وم اا ألمرا ك مـ.)ٗ(-
(َُ)

ركل ألف :أهي إ حصؽا كأهي حورفا كأهي إ حصؽ ال رهص ي
ركل أل ا :المكرما ك اهف المهصرؾا كأهك داكد الطرصل ي(ُُ).

(ُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ)ّْٗ/ا صصرر هةداد(ُٓ.)ُٗ/

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٖ.)ْٓٓ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ُُّ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ُ.)ْٕٓ/

(ٔ)

صصرر اهف مترف -ركار الدارمي(ُ.)ُِٖ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُّٕ/

(ٕ)

الحرج كالصتدرؿ(ٖ.)َُٕ/

(ٗ)

ص ذرب الكمصؿ(ّّ.)ُّٓ/

(ٖ)

صصرر ا

(َُ)
(ُُ)

الك

.

ىـ(ُٕ)ّٖٔ/ا الكص ؼ(ِ.)ِٕٗ/

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ُِٔ/ا الصتدرؿ كالصجررح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ّ.)ُِٖٓ/

ص ذرب الص ذرب(ُِ.)ّْ/

( ) ٜ٘

قػصؿ محمػد هػف ػػتد :مقػ وػدكؽ ألػصرؼ هصلحػػدرث كالتمػـ إال أ ػا كمرػر الةمػػط(ُ)ا قػصؿ رحرػ هػف متػػرف :

مق (ِ).

(ّ)

قػػصؿ أحمػػد هػػف ح هػػؿ  :مق ػ كرهمػػص غمػػط

كمػػرة أشػػرل قػػصؿ وػػصلح هػػف أحمػػد هػػف ح هػػؿ ػألت أهػػي قػػصؿ

ػرف كشرػػر(ْ)ا كقػػصؿ التجمػػي :مقػ ػ كػػكفي (ٓ)ا ذكػػرم اهػػف حهػػصف فػػي المق ػػصت(ٔ)ا كق ػػصؿ
وػػدكؽ وػػصحب قػ آ
( ٕ)

الذاهي :ا مصـ القدكم ر اال ىـ

ودكؽ مهت في الق ار ة كلكف في الحػدرث رةمػط كر ػـ(ٖ)ا قػصؿ اهػف

حجر :مق ألصهد إال أ ا لمص كهر ص حسظا(ٗ)ا مصت

مىث كص ترف كمصر (َُ).

س َحاق السبيعي :ثقة مكثر عابد اختمط بيخرة .سبق في حديث رقم ٕٔ
ٖ .أَِبو إِ ْ
ٗ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث :
إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت .

التعميق:
أكرد المو ؼ حدرث اله ار هف ألصزب :أف رجىن أص إلػ ال هػي -وػم اا ألمرػا ك ػمـ -كقػصؿ:

أشهر ػػي ألػػف الكىلػ ا كقرػػؿ :إف اػػذا الرجػػؿ اػػك ألمػػر -رضػػي اا أل ػػا -فقػػصؿ( :صجزرػػؾ آرػ الوػػرؼ)
رت ي :أحصلا ألم آر الكىل الصي في آشر ال ػص ا كاػي الصػي زلػت فػي الوػرؼا فػصلحكـ كاضػح فر ػصا

كلتما لـ ركضح لا ذلؾ اكصسص ن همص أل دم مف التمـ كالس ـا كأ ا ررج إل اذم اآلر فسر ص الهرصف.

كاذم اآلر ذكر فر ص الكلد ك ص ألمراا كأمػص الكالػدا فإ ػا رؤشػذ مػف قكلػا ( :ىك يا ىػك ىر ًرمي ىػص) أم :أشصػا
إذا لػػـ ركػػف ل ػػص كلػػدا فإ ػػا ال رحػػكز مررام ػػص إال إذا لػػـ ركػػف ل ػػص كلػػد كلػػرس ل ػػص أب ػػا لػػك كػػصف ل ػػص أب
(ُُ)

فإ ا لرس لإلشكة مرراث هص جمصعا مكا مص الشىؼ في مررام ـ م كجكد الجد.

(ُ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٖٔ/

(ّ)

الكص ؼ(ِ.)ُِْ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِْٗ/

(ٕ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت لمذاهي(ُ.)ُْٗ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ِْٔ).

(ِ)

الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ّ.)ِِٖ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ّْٗ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ٖٔٔ/

(ٖ)

مرزاف االألصداؿ(ْ.)ْٗٗ/

(َُ)
(ُُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٗ.)ُْ/
رح

ف أهي داكد لمتهصد(َّْ)ُٕ/االصس رر ال هكم(ُ)ِٕٖ/ا الم د المكضكألي الجصم لمكصػب الت ػرة(ُٔ)َْْ/امشصوػر

صمشرص الذاهي(ٔ)َّٕٓ/ا رح ال

لمهةكم(ٖ)َّْ/امتصلـ ال ف(ْ)ُٗ/اجصم ا وكؿ(ٗ.)ُٕٔ/
( ٓ) ٙ

الحديثٔٛ:
يـد ْب ِـن ا ْلبـر ِ
ـن ُع َي ْي َنـ َةَ ،ع ْـن أَِبـي َج َن ٍ
اء،
س ُن ْب ُن َعِم ٍّيَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
الرَّازقِ ،أ ْ
ـابَ ،ع ْـن َي ِز َ
َخ َبَرَنا ْاب ُ
َح َّدثََنا ا ْل َح َ
ََ
ِ (ِ)
(ٔ)
ِ ِ
ِ
الن ِب َّي َ َّ
َن َّ
سمَّمُ « :ن ِ
ط َب َعمَ ْيو»
َع ْن أَِبي ِو ،أ َّ
سا ،فَ َخ َ
وو َل َي ْوَم ا ْلعيد قَ ْو ً
صمى اهللُ َعمَ ْيو َو َ َ
ُ .أشرج ػا ألهػػد الػػرزاؽ فػػي مو ػ سا كصػػصب وػػىة التػػدرفا هػػصب شػػركج مػػف مض ػ كالشطهػػ كفػػي رػػدم
ألوصا(ّ)ِٖٕ/ا حدرث رقـ ٖٓٔٓا مف طررؽ اهف ألرر هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:
س ُن ْب ُن َعِم ٍّي
ُ .ا ْل َح َ
الح ف هف ألمي هف محمد ال ذلي الشىؿ أهك ألمي كقرؿ أهك محمد الحمكا ي الررحص ي(ّ).
ركل ألف :ألهد اا هف مررا ك أهي أ صماا ك رحر هف آدـ.

ركل أل ا :ال صريا ك جتسر الطرصل يا ك اهف أهي ألصوـ(ْ).

قػػصؿ ال ػػصري :مقػ (ٓ)ا كقػػصؿ رتقػػكب هػػف ػػره  :كػػصف مقػ مهصػنصا مصق ػنص(ٔ)ا كقػػصؿ أهػػك هكػػر الشطرػػب(ٕ)ا كاهػػف

حجر(ٖ) :مق حصفظا مصت

ام صرف ك أرهترف ك مصرصرف(ٗ).

الرَّاز ِ
ق
َِ .ع ْب ُد َّ
( َُ)
ألهد الرزاؽ هف امصـ هف صف الحمررم مكالاـ الرمصف أهك هكر الو تص ي

ركل ألف :سرصف هف ألرر ا ك متصمر هف مرمصفا كرك س هف مرـ الو تص ي

(ُُ)

ركل أل ا :الح ف هف ألمي الشىؿا كألهد الرحمف هف ه ر هف الحكـا كألهد هف حمرد
قصؿ رحر هف مترف :مق ال هأس ها(ُِ)ا

ُن ِ
وو َل من المناولة ،أي :أعطي قوساً فخطب وىو متوكئ عميو .رح
ف أهي داكدا ك صب الوىةا هصب رشطب ألم قكسا (ُ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ ُُْٓ.

(ُ)

ف أهي داكد لمتر ي(ْ.)َْٗ/

(ِ)
(ّ)

رر أألىـ ال هى (ُٕ.)َُِ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)َّّ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ٔ.)ِِٔ/

(ٕ)

طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِِّ/

(ٗ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)َٖ/

(ٔ)

صصرر ا

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

ىـ(ُٖ)ِّّ/ا شىو صذارب الص ذرب الكمصؿ(ُ.)ٕٗ/

ص ذرب الكمصؿ(ُٖ)ِٓ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٔ)َُّ/ا مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ِ.)ُُّ/

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)َُّ/

الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ(ٔ.)َْٓ/
( ٔ) ٙ

قصؿ التجمي :مق (ُ)ا قصؿ ال صري :فر ظر لمف كصب أل ا هأشرة(ِ)ا قصؿ أهك حصصـ الػرازم :مكصػب حدرمػا

كرح ػػص هػػا(ّ)ا كقػػصؿ الػػدارقط ي :مقػ ػ لك ػػا رشطػػئ ألمػػ متمػػر ف ػػي احصدرػػث(ْ)ا كذكػػرم اهػػف حهػػصف ف ػػي

المقصت(ٓ)اكقصؿ الذاهي :مق ال رتي(ٔ)ا كمرة أشرل قصؿ الحصفظ الكهرػر(ٕ)ا قػصؿ اهػف حجػر :مقػ حػصفظ(ٖ)ا
مصت

(ٗ)

إحدل أل رة كمصرصرف

ّْ .اب ُن ُع َي ْي َن َة
( َُ)
سرصف هف ألرر هف أهي ألمراف كا ما مرمكف ال ىلي أهك محمد الككفي

ركل ألف :ألهد الممؾا كألمررا كأهي إ حصؽ ال هرتيا ك ا
(ُِ)

ركل أل ا :ا ألمشا ك اهف جررحا ك ته ا ك المكرم

(ُُ)

كد هف قرس

قصؿ رحر هف مترف :أمهت ال صس(ُّ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ :اك أمهت ال صس في ألمر هػف در ػصر(ُْ)ا قػصؿ

التجمػي :كػكفي مقػ مهػت فػي الحػػدرث(ُٓ)ا قػصؿ أهػػك حػصصـ :إمػصـ مقػ (ُٔ)ا ذكػرم اهػف حهػػصف فػي المقػػصت(ُٕ)ا
قػػصؿ الػػذاهي :مقػ مهػػت حػػصفظ إمػػصـ(ُٖ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مقػ حػػصفظ فقرػػا إمػػصـ حجػ إال أ ػػا صةرػػر حسظ ػا

هأشرة(ُٗ)ا مصت

ا ممصف كص ترف كمصر

(َِ)

(ُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َِّ/

(ّ)

الصتدرؿ كالجرح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ)ِّٗ/ا المة ي في الضتسص (ِ.)ّّٗ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ُِْ/

(ٕ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لذاهي(ُ)ِٔٔ/ا الكص ؼ(ُ.)ُٔٓ/

(ٗ)

الطهقصت الكهرل(ٓ)ْٖٓ/ا الصصرر ا ك ط(ِ.)َِّ/

(ِ)

الضتسص كالمصركككف لم صري(ُ.)ٔٗ/

(ْ)

مرزاف االألصداؿ(ِ.)َُٔ/

(ٔ)

(ٖ)

رر أألىـ ال هى (ٖ.)ِِِ/

صقررب الص ذرب(ّْٓ).

(َُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ْ.)ْٗ/

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ُُٖ-ُُٕ/

(ُْ)

مرزاف االألصداؿ(ِ.)َُٕ/

(ُٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)ِِٕ/

(ُٖ)

الكص ؼ(ُ.)ْْٗ/

(َِ)

م صارر ألممص ا موصر(ُ) ِّٔ/ا الصتدرؿ كالصشرر لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ّ.)ُُّٕ/

(ُُ)

صذكرة الحسصظ=طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ُّٗ/

(ُّ)

صصرر اهف مترف – ركار الدارمي(ُ.)ُْ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْٗ/

(ُٕ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)َّْ/

(ُٗ)

صقررب الص ذرب(ِْٓ).

( ٕ) ٙ

ْ .أَِبو َج َن ٍ
اب

(ٔ)

يحيى بن أبي حية أبو جناب الكمبي الكوفي واسم أبي حيو حي يحيى بن أبي حية

روى عن :يزيد بن البراء بن عازب ،و عبد الرحمن بن أبي ليمى ،و الضحاك بن مزاحم
(ٕ)

روى عنو :الحسن بن صالْ ،و جرير ،و ىشيم

(ْ)

قصؿ محمد هف تد :كصف وترسص في الحدرث(ّ)ا قصؿ رحر هف القطصف :رضتؼ أهك ج صب الكمهي

كقصؿ اهف مترف :لرس ها هأس إال إ ا كصف ردلس(ٓ)ا ك لرس هصلقكل(ٔ)ا كودكؽ ردلس

(ٕ)

(ٖ)

كقصؿ التجمي :ككفي ضترؼ الحدرث ركصب حدرم كفرا ضتؼ ككصف ردلس ال هأس ها
كقصؿ أهك زرألػ  :وػدكؽ غرػر أ ػا كػصف رػدلس

(ٗ)

ا كقػصؿ ال ػصري :ضػترؼ كػكفي(َُ)ا كذكػرم اهػف حهػصف

في المقصت(ُُ)ا كمص ذكرم في المجركحرف فقصؿ :كصف ممف ردلس ألم المقػصت مػص ػم مػف الضػتسص (ُِ)ا

كقػػصؿ اهػػف ػػصارف :ضػػترؼ الحػػدرث(ُّ)ا كقػػصؿ اهػػف أل ػػصكر :ضػػترؼ الحػػدرث(ُْ)ا كقػػصؿ ال ػػدارقط ي:
ضػػترؼ(ُٓ)ا كقػػصؿ السػػىس :مصػػركؾ(ُٔ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر :ضػػتسكم لكمػرة صدلر ػػا(ُٕ)ا مػػصت ػ شم ػػرف

كمصر

(ُٖ)

.

يد ْب ِن ا ْل َبَراء
َٓ .ي ِز َ
(ُٗ)
رزرد هف اله ار هف ألصزب ا وصرم الحصرمي الككفي

(ُ)

مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ْ)ََِ/ا المدل رف(ُ.)ََُ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)َُِ/

(ْ)

الصصرر ا ك ط(ِ)ََُ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم (ٖ.)ِٕٔ/

(ٔ)

صصرر اهف مترف -ركار اهف محرز(ُ.)َٕ/

(ٖ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْٕ/

(ّ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)َّٔ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ (ُّ.)ِٖٗ-ِْٖ/

(ٕ)

دركاف الضتسص (ُ.)ّْ/

(ٗ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ)ُّٗ/ا المة ي في الضتسص (ِ)ّّٕ/ا الصهررف

مص المدل رف(ُ.)ُٔ/

(َُ)

الضتسص كالصركككف لم صري(ُ.)َُٗ/

(ُِ)

المجركحكف الهف حهصف(ّ.)ُُُ/

(ُْ)

صصرر دم ؽ(ْٔ.)ُّٖ/

(ُٔ)

مرزاف االألصداؿ(ْ.)ُّٕ/

(ُٖ)

الضتسص الوةرر لمهشصرم(ُ) ُّٗ/ا صصرر مكلد التممص ككفرصص ـ(ُ.)ُّٓ/

(ُُ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ٕٓٗ/

(ُّ)

صصرر أ مص الضتسص كالكذاهرف(ُ.)ُْٗ/

(ُٓ)

الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ّ.)ُّٗ/

(ُٕ)

صقررب الص ذرب(ٖٗٓ).

(ُٗ)

ص ذرب الكمصؿ(ِّ.)ّٗ/

( ٖ) ٙ

ركل ألف :اله ار هف ألصزب.

ركل أل ا :ألدم هف مصهتا ك أهك ج صف الكمهيا ك رؼ أهك ألصرد ال تدم(ُ).

كمقا رحر هف مترف(ِ)ا ك التجمي(ّ)ا ذكرم اهف حهصف في المقصت(ْ)ا قصؿ اهف حجر ودكؽ(ٓ).
 .ٙاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف أهص ج صب ضترؼ.
الحديثٜٔ:

ي ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ٍ
ح َّدثََنا قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
س َـرةَ ا ْل ِغ َف ِ
اء ْب ِـن
يدَ ،ح َّدثََنا المَّ ْي ُ
صـ ْف َو َ
ـار ّْ َ
َ
َ
سـَم ْيمَ ،ع ْـن أَِبـي ُب ْ
ان ْب ِـن ُ
ـثَ ،ع ْـن َ
َ
ََ
ِ
ِ
صِ
َع ِ
ـو تَ َـر َك
ار ّْ
سـمَّ َم ثَ َما ِن َيـ َة َع َ
سـ َفًرا ،فَ َمـا َأر َْيتُ ُ
ص ِح ْب ُ
ش َـر َ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
سو َل المَّو َ
ت َر ُ
ي ،قَا َلَ « :
ازٍب ْاألَ ْن َ
ُّ ()ٕ( )ٙ
َرْك َعتَ ْي ِن إِ َذا َاز َغ ِت َّ
س قَ ْب َل الظ ْير »
الش ْم ُ
ُ .أشرجػا الصرمػػذم فػػي ػ ا كصػػصب ال ػػسرا هػػصب مػػص جػػص فػػي الصطػػكع فػػي ال ػػسرا(ِ)ّْٓ/احػػدرث رقػػـ
َٓٓا مف طررؽ قصره هف ترد هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِِٗ/ا حػػدرث رقػػـ َُٖٔٔا مػػف طررػػؽ لرػػث هػػاا الحػػدرث
مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا في م دما(ْ)ِٗٓ/ا حدرث رقـ ُِٖٖٔا مف طررؽ وػسكاف هػف ػمرـ هػاا الحػدرثمشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب الكصرا هصب فأمص حدرث ألهد اا هف فركخ" فإف لسظ ألجػبا اػك
ػػر مػػف أاػػؿ مك ػ وػػدكؽ ػػكف موػػر ك ه ػػص مػػصتا (ُ)َْٔ/ا حػػدرث رقػػـ ُُٕٖا مػػف طررػػؽ

المرث هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجا ألهد الرزاؽ في مو سا كصصب الوىةا هصب الصطكألي قهؿ وىة كهتػداص(ّ)ٔٔ/ا حػدرث رقػـ
ُْٕٖا مف طررؽ وسكاف هف مرـ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُّٔ/

(ّ)

المقصت لمتجمي (ِ.)َّٔ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ََٔ).
الشمس) ،أَيَ :از َغ ْت وما َل ْت ِ
ِ
ف ِلتََر َك .مرقصة المسصصرح رح م كصة الموصهرح(ّ.)ََُٕ/
(في الظُّ ْي ِر) َ :
ظ ْر ٌ
ْ
(إِ َذا َاز َغت َّ ْ ُ
ََ
ف أهي داكدا كصصب الوىةا هصب الصطكع في ال سرا (ِ)ٖ/ا حدرث رقـ ُِِِ.

(ِ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)َّْ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ّْٓ/

(ٔ)
(ٕ)

( ٗ) ٙ

ٓ .أشرجا الهر قي في مترف ال ف كاآلمصر كصصب الوىةا هػصب صطػكع الم ػصفرا (ْ)ِٖٓ/ا حػدرث رقػـ
ُْٖٔا مف طررؽ المرث هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا الهر قػػي فػػي ػ ا كصػػصب الوػػىةا هػػصب صطػػكع الم ػػصفرا( ّ)ِِٓ/ا حػػدرث رقػػـ َٓٓٓا مػػف
طررؽ المرث هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:

س ِعي ٍد
ُ .قُتَ ْي َب ُة ْب ُن َ
قصره هف ترد هف جمرؿ هف طررؼ هف ألهد اا المقسي أهك رجص الهمشي الهةى ي(ُ).

ركل ألف :مصلؾا ك لرثا ك اهف ل رت .

ركل أل ا :الصرمذما ك اهف مصجاا كأحمد هف ترد الدارمي(ِ).

كمق ػا رحر ػ هػػف مت ػػرف(ّ)ا كأهػػك حػػصصـ(ْ)ا قػػصؿ ال ػػصري :مقػػ مػػصمكف كزاد ال ػػصري وػػدكؽ(ٓ)ا قػػصؿ اهػػف
(ٕ)

شراش :ودكؽ(ٔ)ا كقصؿ الذاهي :مق ألصلـ وصحب حدرث
قصؿ اهف حجر :مق مهت(ٖ)ا مصت

ث
ِ .المَّ ْي ُ

ام صرف كص ترف(ٗ).

ليــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الفيمــي أبــو الحــارث المصــري مــولى عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن

مسافر(ٓٔ).

ركل ألف :صف كاهف اهي ممكر ا ك كرزرد هف أهي حهرب.

(ُُ)

ركل أل ا :تربا ك محمد هف ألجىفا ك ا صـ هف تد

قصؿ اهف مترف :مق ودكؽ(ُِ)ا كقصؿ أحمد هف ح هؿ(ُّ)ا كاهف حجر(ُْ) :مق مهتا
(ُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ُٗٓ/

(ّ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُّٖ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ّٓٗ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)َُْ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ (ِّ.)ِٓٗ/

(ٓ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ٖٕ/

(ٕ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)ِٔ/

(ٗ)

الكص ؼ(ِ.)ُّْ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب (ْْٓ).

(َُ)

صصرر هةدادم(ُْ.)ِْٓ/

(ُِ)

صصرر أ مص المقصت(ُْ.)ُٗٔ/

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)َْٔ/

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ِّٔ/

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ْْٔ).

( ٘) ٙ

ا شمس ك هترف كمصر (ْ).

ككمق التجمي(ُ)ا كال صري(ِ)ا كقصؿ أهك زرأل  :ودكؽ(ّ)ا مصت
سَم ْيٍم
ص ْف َو َ
ان ْب ِن ُ
َّ .
صفوان بن سميم المدني أبو عبد اهلل وقيل أبو الحارث القرشي(٘).
ركل ألف :اهف ألمرا ك أ سا ك أهي ه رة الةسصرم.
ركل أل ا :زرد هف ا مـا ك اهف الم كدرا ك مك

هف ألقه (ٔ).

ق ػػصؿ محمػ ػد ه ػػف ػػتد  :مقػ ػا كمر ػػر الح ػػدرث ألصه ػػد(ٕ)ا كق ػػصؿ أحم ػػد ه ػػف ح ه ػػؿ :مقػ ػ م ػػف شر ػػصر أله ػػصد اا

الوصلحرف(ٖ)ا كقصؿ التجمػي :مقػا رجػؿ وػصلح(ٗ)ا كمقػا أهػك حػصصـ(َُ)ا ك ال ػصري(ُُ)ا كالهشػصرم(ُِ)ك اهػف

ػػصارف(ُّ)ا ك اهػػف حهػػصف(ُْ)ا قػػصؿ الػػذاهي :المق ػا ا مػػصـ الحػػصفظ السقرػػا(ُٓ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مق ػا مسػػت

ألصهد(ُٔ)امصت

ام صرف كمىمرف كمصر

(ُٕ)

سَرةَ ا ْل ِغفَ ِ
ي
ار ّْ
ْ .أَِبو ُب ْ
( ُٖ)

أهك ه رة الةسصرم

ركل ألف :اله ار هف ألصزب(ُٗ).

ركل أل ا :وسكاف هف مرـ(َِ).
(ُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّٗٗ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)َُٖ/

(ٓ)

الكص ؼ(ُ.)َّٓ/

(ٕ)

الطهقصت الكهرل(ٓ.)ُْٕ/

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِِٖ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ِّٔ/

(ْ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ِْٔ/

(ٔ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ِْٓ/

(ٖ)

مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ِ.)ُِِ/

(َُ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)ِْْ/

(ُِ)

الصتدرؿ كالصجرر لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ٕٖٖ/

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ.)َُٗ-ُْٖ/

(ُّ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)ُُٖ/

(ُٓ)

رر األىـ ال هى (ٓ.)ّْٔ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ْٖٔ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب (ِٕٔ).

(ُٖ)

ص ذرب الكمصؿ(ّّ)ْٕ/ا الجرح كالصتدرؿ(ٗ)ّْٖ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ّْٓ/

(ُٕ)

م صارر ألممص االموصر(ُ.)ُِٔ/

(ُٗ)

مرزاف االألصداؿ(ْ.)ْٗٓ/

(َِ)

ص ذرب الص ذرب(ُِ.)َِ/
( ) ٙٙ

كمقا التجمي(ُ)ا ك الذاهي(ِ)ا ك اهف حهصف(ّ)ا قصؿ اهف حجر :مقهكؿ(ْ).
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إسناد الحديث ضعيف ؛ ألن عمتو القادحة أن أبا ه رة الةسصرم مقهكؿ.
التعميق:
الحدرث ركضح أ ا مف كصف رداكـ ألمػ ركتصػرف قهػؿ الظ ػر فػي ال ػسرا لكػف اػذا الحػدرث غرػر

وحرح كغرر مصهت ألف ر كؿ اا -وم اا ألمرػا ك ػمـ-ا كفػي إ ػ صدم مػف اػك مػصكمـ فرػاا فػى ركػكف

ذلؾ مصهصصنا أم :مداكمصػا ألمػ ركتصػرف قهػؿ الظ ػرا كمتمػكـ أف الراصهػ قهػؿ الظ ػر أرهػ أك ام صػصفا كلكػف

ا ره أكمؿ كأفضؿا كالذم ألرؼ أل ا مداكمصا ألمرا إ مػص اػك ركتصػص السجػرا كأمػص الظ ػر فمػـ رمهػت أل ػا
( ٓ)

أ ا داكـ ألم ذلؾاف ذا ردؿ ألم أ ا ال هأس هستم ص.
أف رومي قهم ص كال هتداصا كمت

مف لـ رصطػكع فػي ال ػسر قهػكؿ الرشوػ ا كمػف صطػكع فمػا فػي
(ٔ)

ذلؾ فضؿ كهررا كاك قكؿ أكمر أاؿ التمـ رشصصركف الصطكع في ال سر
حديث رقمٕٓ:

ِ
ِ ِ
ـن
الر ِاز ُّ
وسى َّ
َخ َبَرَنا ْاب ُن أَِبـي َازِ َـدةَ ،أ ْ
ي ،أ ْ
ـوب الثَّقَ ِف ُّ
س ْب ُ
َخ َبَرَنـا أ َُبـو َي ْعقُ َ
ـيَ ،ح َّـدثَني ُيـوُن ُ
يم ْب ُن ُم َ
َح َّدثََنا إ ْبَراى ُ
اس ِـم إِلَـى ا ْلبـر ِ
ـن ا ْلقَ ِ
عب ْي ٍـد مـولَى مح َّم ِـد ْب ِـن ا ْلقَ ِ
اء ْب ِـن َع ِ
سـيَلُ ُو َع ْـن َرَايـ ِـة
اس ِـم ،قَـا َلَ :ب َعثَِنـي ُم َح َّم ُـد ْب ُ
َُ َ ْ ُ َ
ـازٍب َي ْ
ََ
ِ ()ٖ( )ٚ
ِ
رس ِ ِ
اء ُمَرَّب َع ًة ِم ْن َنمَرٍة »
س ْوَد َ
سمَّ َم َماىى َف َقا َلَ « :كا َن ْت َ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ُ
ُ .أشرجػا الصرمػذم فػي ػ ا كصػصب الج ػصدا هػصب مػص جػص فػي ال اررػصتا (ْ)ُٗٓ/ا حػدرث رقػـ َُٖٔا
مف طررؽ اهف اهي زاردة هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْٗ/

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ّٕٓ/

(ِ)

الكص ؼ(ِ.)َْٗ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

(ٔ)

الصحهرػ ػ ػ ػػر رض ػ ػ ػ ػصح متػ ػ ػ ػػص ي الصر ػ ػ ػ ػػرر(ٓ)ْْٕ/ا ػ ػ ػ ػػرح أه ػ ػ ػ ػي داكد لمتر ػ ػ ػ ػػي(ٓ) ٖٗ-ٖٖ/ا مرقػ ػ ػ ػػصة المسػ ػ ػ ػػصصرح ػ ػ ػ ػػرح م ػ ػ ػ ػػكصة

(ٕ)

من نمرة  ،وىي بردة مـن صـوف يمبسـيا األعـراب ،فييـا تخطـيط مـن سـواد وبيـاض ،ولـذلك سـميت :نمـرة ،تشـبييا بـالنمر.

(ٓ)

رح

ف أهي داكد لمتهصد(ُُٓ)ٔ/ا ال رح الكهرر مصف المق (ِ)ُُّ/االمة ي الهف قدام (ِ.)ُِٕ/

الموصهرح(ّ.)ََُٕ/

تحفة األبرار شرح مصابيْ السنة(ٕ.)ٙٔٔ/
(ٖ)

ف أهي داكدا كصصب الج صدا هصب في الرارصت االلكر ا (ّ)ِّ/ا حدرث رقـ ُِٗٓ.
( ) ٙٚ

ِ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِٕٗ/ا حػػدرث رقػػـ َُٖٓٔا مػػف طررػػؽ أهػػك رتقػػكب المقسػػي
هاا مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجػػا الهر ق ػػي فػػي ال ػ ػ ا كصػػصب ق ػػـ السػػئ كالة رمػ ػ ا هػػصب م ػػص جػػص ف ػػي ألقػػد ا لكرػ ػ ك ال ارر ػػصتا
(ٔ)ٖٓٗ/ا حدرث رقـَُِّٔا مف طررؽ إهراارـ هف مك

الرازم هاا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا اهػػك رتم ػ فػػي متجػػـا (ُ)ُْٕ/ا حػػدرث رقػػـََِا مػػف طررػػؽ هػػف اهػػي ازرػػدة هػػاا مصقػػصرب
ا لسصظ.

ٓ .أشرجػػا الركرػػص ي ف ػػي م ػ دما (ُ)ِّٕ/ا حػػدرث رق ػػـ َّْا مػػف طرر ػػؽ رحر ػ هػػف أه ػػي ازرػػدة ه ػػاا
مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا الطه ار ػػي فػػي المتجػػـ ا ك ػػطا(ٓ)ُٖ/ا حػػدرث رقػـ ّّْٕا مػػف طررػػؽ رحرػ هػػف زكررػػص هػػف
أهي زاردة هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجا أهك رتم في م دم كصصب اله ار هف ألصزبا(ّ)ِٓٓ/ا حدرث رقػـ َُِٕا مػف طررػؽ رحرػ
اهف زكررص هاا مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ِ ِ
ي
الر ِاز ُّ
وسى َّ
يم ْب ُن ُم َ
ُ .إ ْبَراى ُ
إبراىيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي(ٔ).
ركل ألف :ا صـ هف رك ؼ الو تص يا ك رحر هف أهي زاردةا ك ألر

ركل أل ا :الهشصرما ك م مـا ك أهك داكد(ِ).

هف رك س.

كمقػػا ال ػػصري(ّ)اك أهػػك ح ػػصصـ (ْ)ا كقػػصؿ أهػػك زرألػػا :ال رحػػدث إال مػػف كصصهػػا(ٓ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر :مقػ ػ
(ٕ)

حصفظ(ٔ)امصت هتد الت ررف ك مصرصرف
ِْ .اب ُن أَِبي َازِ َدةَ

(ٖ)

رحر هف زكررص هف أهي زاردة كا ما مرمكف هف فرركز ال مدا ي الكادألي أهك ترد الككفي

ركل ألف :ا ألمشا ك رحر هف ترد ا وصرما ك ألصوـ ا حكؿ.

(ُ)

صصرر ا

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)َِِ/

(ٓ)

طهقصت الحسصظ لمر كطي(ُ.)ُٗٗ/

(ٕ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِِ/

ىـ (ُٔ.)ٕٔ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُُٕ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ُ.)َّٓ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ْٗ).

(ٖ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ)ِّٕ/ا م صارر ألممص االموصر( ُ.)ِْٕ/
( ) ٙٛ

ركل أل ا :رحر هف آدـا كأحمد هف ح هؿا كرحر هف مترف(ُ).

قصؿ اهف المدر ي :اك مف المقصت(ِ)ا قصؿ التجمي :مقا(ّ)ا قصؿ أهك حصصـ :م صقرـ الحدرثا ودكؽ مق
(ٕ)

قصؿ ال صري :مق مهت(ٓ)ا ذكرم اهف حهصف في المقصت(ٔ)ا قصؿ الذاهي :الحصفظ

قصؿ اهف حجر :مق مصقف(ٗ)ا مصت
وب الثَّقَ ِف ُّي
ّ .أ َُبو َي ْعقُ َ
إ حصؽ هف إهراارـ المقسيا أهك رتقكب الككفي

ا مىث ك ممص رف ك مصر

( َُ)

(ْ)

(ٖ)

المهت المصقف

(ُُ).

ركل ألف :أهي إ حصؽا ك ألهد الممؾ اهف ألمررا ك محمد هف الم كدر.

ركل أل ا :رحر هف ذكررص هف اهي زاردةا ك أهك ترـا ك زرد هف حهصب(ُِ).

قػػصؿ اهػػف ألػػدم :ركل ألػػف المقػػصت مػػص رصػػصه ألمرػػا كأحصدرم ػا غرػػر محسكظ ػ (ُّ)ا كذكػػرم اهػػف حرػػصف فػػي
(ُْ)

المقصت

كقصؿ الذاهي(ُٓ)ا ك اهف حجر(ُٔ) :ضترؼ
ْ .يوُنس ْب ُن عب ْي ٍد موَلى مح َّم ِد ْب ِن ا ْل َق ِ
اسِم
َُ َ ْ ُ َ
ُ ُ
(ُٕ)
رك س هف ألهرد مكل محمد هف القص ـ المقسي .

(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)َِٖ/

(ّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْٕ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ.)َّٗ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ (ٗ.)ُْٓ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُٔٓ/

(ٖ)

صذكرة الحسصظ= الطهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ُٗٔ/

(ٓ)

رر أألىـ ال هى (ٕ.)ّّٕ/

(ٕ)

الكص ؼ(ِ.)ّٔٓ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(َٗٓ).

(َُ)
(ُُ)

المقص

(ُِ)

طهقصت لشمرس هف شرصط(ُ.)َِٗ/

ص ذرب الكمصؿ(ِ)ّٗٔ/ا صصرر الكهرر لمهشصرم(ُ)ّٕٖ/ا الك

في ا

ػمص لإلمػصـ م ػمـ(ِ)ُٕٗ/ا ل ػصف المرػزاف(ُ)ُٕٔ/ا

في رد الك (ِ.)ُٕٓ/

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ِِِ/

(ُّ)

ص ػػصرر ا

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)َُٔ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب(ٗٗ).

ػػىـ(َُ) َٕ/ا الكصم ػػؿ ف ػػي ض ػػتسص الرج ػػصؿ(ُ)ّٓٓ/ا الض ػػتسص كالمصركك ػػكف اله ػػف الج ػػكزم(ُ)ٕٗ/االمة ػػي ف ػػي

الضتسص (ُ)ٕٔ/امرزاف االألصداؿ(ُ)ُٕٔ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)ِٕ/ا دركاف الضتسص (ُ.)ِٔ/

(ُٓ)

(ُٕ)

الكص ؼ(ُ.)ّّْ/

ص ذرب الكمصؿ(ِّ.)ّْٓ/
( ) ٜٙ

ركل ألف :اله ار هف ألصزب(ُ).

ركل أل ا :أهك رتقكب إ حصؽ هف إهراارـ المقسي(ِ).

ذكرم اهف حهصف في المقصت(ّ)ا ككمؽ لا الذاهي حدرث كاحد(ْ)ا كقصؿ اهف حجر :مقهكؿ(ٓ).

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى اسناد الحديث:

إســناد الحــديث ضــعيف ؛ ألن فيــو عمتــين ،األولــى :أن إ ػػحصؽ هػػف إهػػراارـ المقسػػي ضػػترؼ ا

كالمص ر  :أف رك س هف ألهردالمقسي مقهكؿ.
التعميق:
مكص ػػا

الرار كالمكا المقوكد هػا الداللػ ألمػ القصرػدا كمترفػ المرجػ الػذم ررجػ إلرػا الجػرشا كمترفػ

ػػص صكػػكف مرصستػ ألصلر ػ ا كصػػرل مػػف هتػػد فرتػػرؼ ال ػػصس مػػف ارصسصأل ػػص المكػػصف الػػذم ركػػكف فرػػا

المرج الذم ررج إلرا الجرشا كالقصرد الذم رقكد الجرش رككف أل د اذا المكا .

كقػػد أكرد أهػػك داكد حػػدرث الهػ ار هػػف ألػػصزب -رضػػي اا أل ػػا -أ ػػا قػػصؿ( :إف اررػ ر ػػكؿ اا -
وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ -كص ػػت ػػكدا مرهتػ مػػف مػرة)ا كال مػرة :اػػي المرػػصب المشططػ الصػػي فر ػػص ػكاد

كهرصضا كقرؿ ل ص كدا

ص صرل مف هتردا فسر ػص شطػكطا لك ػص صػرل مػف هترػد ػكدا ا فػذكر ال مػرة

ردؿ ألم أ ص لر ت كدا شصلو ا كلك ص رةمب ألمر ص ال كادا ككذلؾ صيىرل مف هترد.

ف ػذا فرػػا دلرػؿ ألمػ أف اررػ ر ػػكؿ اا -وػم اا ألمرػػا ك ػمـ -كص ػػت ػكدا ا كقػػصؿ ا ػص :إ ػػص
( ٔ)

مرهت ا كمت صم :أ ص مص صكر ا ضىعا رت ي أف طكل ص كألرض ص كا .

(ُ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ْْٗ/

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ْٓٓ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ُّٔ).

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ْْٓ/

(ْ)

الكص ؼ(ِ.)َّْ/

(ٔ)

ا ظر :رح

ف أهي داكد لمتهصد(َّٔ)ِّ/ا تحفـة األبـرار شـرح مصـابيْ السـنة(ٕ)ٙٔٔ/ا رػؿ ا كطػصر(ٕ)ِٕٖ/ا المسػصصرح

في رح الموصهرح(ْ)ّٕٔ/اجصم ا وكؿ(ٗ.)ِْٔ/
( ٓ) ٚ

المبحث الثاني:
أحاديث البراء بن عازب –رضي اهلل عنيما -في سنن الترمذي
الحديث رقمٕٔ:
ت
ـن َغـ ْـي َال َن قَــا َلَ :حـ َّـدثََنا أ َُبــو َد ُاوَد قَــا َل :أ ْ
َخ َبَرَنــا ُ
ـح َ
َحـ َّـدثََنا َم ْح ُمـ ُ
س ـ ِم ْع ُ
ـود ْبـ ُ
سـ َ
شـ ْـع َب ُةَ ،عـ ْـن أَِبــي إِ ْ
اق ،قَــا َلَ :
الرِبيع ْب َن البر ِ
ِ ِ
ِ
َن َّ
اء ْب ِن َع ِ
سـفَ ٍر
ّْث َع ْن أَِبي ِو ،أ َّ
ازٍبُ ،ي َحد ُ
الن ِب َّ
صـمَّى المَّ ُ
سـمَّ َم َك َ
َّ َ
ـان إِ َذا قَـد َم م ْـن َ
ـو َعمَ ْيـو َو َ
ـي َ
ََ
(ِ)
(ٔ)
ون»
ونِ ،لَرّْب َنا َحا ِم ُد َ
ون َعا ِب ُد َ
ون تَا ِ ُب َ
قَا َل« :آ ِي ُب َ
ٔ .أخرج ـو أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده ،)ٕٜٙ/ٗ( ،حــديث رقــم ٘٘ ،ٔٛٙمــن طريــق شــعبة بــو،
الحديث متقارب األ لفاظ.

 -وكذلك أخرجو في مسـنده ،)ٖٓٓ/ٗ(،حـديث رقـم ٓ ،ٔٛٙٛمـن طريـق أبـي إسـحاق بـو ،متقـارب

األ لفاظ.

 -وكذلك أخرجو في مسنده ،)ٕٛٔ/ٗ(،حديث رقم  ،ٜٜٔٛٗمن طريق شعبو بو ،مختمف األ لفاظ.

ِ .أشرجػا أهػك داكد الطرصل ػي فػي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا (ِ)ٖٗ/ا حػدرث رقػـ ُٕٓا مػف طررػؽ أهػي
داكد هاا جز مف حدرث همسظا.

ّ .أشرجا أهك رتم في م دما م د اله ار هف ألػصزبا(ّ)ِِٔ/ا حػدرث رقػـُْٔٔا مػف طررػؽ ػته
هاا جز مف حدرث همسظا.

 -ككذلؾ أشرجاا م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ِّٕ/احدرث رقـ ُِٕٗا مػف طررػؽ ػته هػاا جػز مػف

حدرث همسظا.

ْ .أشرجػ ػا أله ػػد ال ػػرزاؽ ف ػػي موػ ػ س ا كص ػػصب الم ص ػػؾا ه ػػصب الق ػػكؿ ف ػػي ال ػػسرا(ٓ)ُٖٓ/ا ح ػػدرث رق ػػـ
َِْٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف الحدرث همسظا.

ٓ .أشرج ػا اهػػف اهػػي ػػره ا كصػػصب الػػدألص ا هػػصب فػػي الرجػػؿ إذا رج ػ مػػف ػػسرم مػػص رػػدألك هػػاا (ٔ)ٕٗ/ا

حدرث رقـ ُِّٔٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف حدرث همسظا.

-ككػػذلؾ أشرج ػاا كصػػصب ال ػػرراهصب ال ارج ػ مػػف ػػسرم مػػص رقػػكؿا (ٔ)ّٓٓ/ا حػػدرث رقػػـ ِّّٖٔا مػػف

طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف حدرث همسظا.

-ككػػذلؾ أشرج ػاا كصػػصب ال ػػرر هػػصب ال ارج ػ مػػف ػػسرم مػػص رقػػكؿا (ٔ)ّٓٓ/ا حػػدرث رقػػـّّّّٔا مػػف

طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.
(ُ)
(ِ)

(آريهكف) آب الرجؿ :إذا رج مف سرما جصم ا وكؿ(ٔ.)ّْٔ/
ف الصرمذما كصصب الدألكاتا هصب مص رقكؿ إذا رج مف ال سرا(ٓ)ْٖٗ/ا حدرث رقـ َّْْ.
( ٔ) ٚ

ٔ .أشرجا اهف حهصفا كصصب الم صفرا هصب ذكر مص رقكؿ المػر أل ػد القػدكـ مػف ػسرما(ٔ)ِْٕ/ا حػدرث
رقـ ُُِٕا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

 .-ككػػذلؾ أشرجػاا كصػػصب الم ػػصفرا هػػصب ذكػػر شهػػر قػػد رػكاـ غرػػر المصهحػػر فػػي وػ صألا التمػػـ أف شهػػرا

مف طررؽ ته الذم ذكر صم متمكالنا(ٔ)ِْٖ/ا حدرث رقـ ُِِٕا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقػصرب

ا لسصظ.

إسناد الحديث:

ود ْب ُن َغ ْي َال َن
َُ .م ْح ُم ُ
المروزى زرؿ هةداد(ُ).
محمكد هف غرىف التدكم مكالاـ أهك أحمد
َ
ركل ألف :ككر ا ك ه ر هف ال رما ككاب هف جررر هف حصزـ.
ركل أل ا :أهك داكدا ك أهك حصصـا ك أهك زرأل (ِ).
قصؿ أحمد هف ح هؿ :مقا أألرف هصلحدرث وصحب

كاهف حجر(ٕ)ا قصؿ الذاهي الحصفظ المصقف(ٖ)ا مصت

ا(ّ)ا كمقا ال صري(ْ)ا أهك حػصصـ(ٓ)ا ك اهػف حهػصف(ٔ)ا

ِ .أ َُبو َد ُاوَد
مرمصف هف أهك داكد الطرصل ي أهك داكد(َُ).

ص

كمىمرف كمصرصرف(ٗ).

ركل ألف :ته ا كالمكرما ك مرمصف هف قكـ.

ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا ك ألمي هف المدر يا ك إ حصؽ هف م وكر(ُُ).

قصؿ اهف تد :مقا كمرر الحدرث رهمص غمط(ُِ)ا قصؿ اهف المدر ي :مص أررت أحسظ م ا

(ُ)

الصصرر ا ك ط(ِ)ّٔٗ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)َْْ/

(ّ)

طهقصت الح صهم (ُ.)َّْ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ) ُِٗ/ا الصتدرؿ كالصشرج لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ّٕٔ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ٔٓ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٕ)َّٖ/ا م رش ال صري ص مر ال ركخ(ُ.)ٖٔ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)َِِ/

(ٖ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ)ْٕ/ا الكص ؼ(ِ.)ِْٔ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ِِٓ).

(ٗ)

صصرر هةداد(ُّ.)َٗ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ (ّّ)ُِٗ/االصصرر الكهرر لمهشصرم(ْ.)َُ/

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ُّٖ/

رر أألىـ ال هى (ٖ.)ُُّ/

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِٕٓ/
( ٕ) ٚ

(ُّ)

(ِ)

قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ كصف كمرر الشطص(ُ)ا قصؿ التجمي :مق كصف كمرر الحسظ

قصؿ ال صري :مق أودؽ ال صس(ّ)ا قصؿ السىس:مق

(ْ)

ذكرة اهف حهصف في المقصت(ٓ)ا قصؿ الذاهي :الحصفظ مق أشطأ في أحصدرث

قصؿ اهف حجر :مق حصفظ غمط في أحصدرث(ٕ)ا مصت

( ٔ)

(ٖ)

ا أره كمصرصرف

ّ .ته هف حجصج هف الكرد الت كي ا زدم :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ :

ْ .ألمرك هف ألهد اا هف ألهرد ال مدا ي :مق مكمر .هؽ في حدرث رقـُِ :
الرِبيع ْب َن البر ِ
اء ْب ِن َع ِ
ازٍب
َٓ َّ .
ََ
(ٗ)
رهر هف اله ار هف ألصزب ا وصرم الككفي
(َُ)

ركل ألف :اله ار هف ألصزب
(ُُ)

ركل أل ا :أهك إ حصؽ

(ُْ)

كمقا التجمي(ُِ)ا كاهف حهصف(ُّ)ا ك اهف حجر

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكـ ألم إ صد الحدرث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

التعميق:

ف ركاصا مقصت.

ػصلمص إلػ أامػػاا ك ػؤالا اا الصكهػ كالتهػػصدة .كصقػػدرر الكػػىـ :حػػف
حمػد الم ػػصفر اا أل ػػد إصرص ػػا ػ ن
آرهكف صصرهكف ألصهدكف حصمدكف لره ص صجدكفا إف ص ااا ألم مػص رزق ػص مػف ال ػىم كال وػر كوػدؽ

الكألػد كال صصتمػؽ الم ػرر هقكلػا( :آرهػكف) لكقػكع ا رػصبا مكا مػص صصتمػؽ ممػص فػي الكػىـ الػذم لػـ رقػ هتػػدأف
(ُ)

جرح كالصتدرؿ(ْ)ُّ/ا المة ي في الضتسص (ُ.)ِٕٗ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ُْٖ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِٕٓ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(َِٓ).

(ٗ)

ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)ٔٔ/

(ِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َُِ/

(ْ)

مشصور الكصمؿ في الضتسص (ُ.)ّٔٔ/

(ٔ)

مرزاف االألصداؿ(ِ)َِّ/االكص ؼ(ُ.)ْٓٗ/

(ٖ)

صصرر ا

ىـ(ُْ.)ُُٖ/

(َُ)

الصصرر االكهرر لمهشصرم(ّ.)َِٕ/

(ُِ)

المقصت الهف حهصف(ُ.)ُّٓ/

(ُُ)الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ْٓٓ/
(ُّ)
(ُْ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)َِْ/

صقررب الص ذرب(َِٔ).

( ٖ) ٚ

كصف المكصف الذم ا ص ػ إلرػا كقوػدم ا ص ػ

ػةما فرػا كأراد أف ررجػ إلػ أامػاا فإ ػا رقػكؿ اػذا الػدألص ا

كرزرػد( :آرهػػكف) مػف ا رػػصب كالرجػػكع (صػصرهكف ألصهػػدكف لره ػػص حصمػدكف) كاػػذا فػػي حػصؿ الرجػػكع كاال وػراؼ
مػػف ال ػػسرا فرػػأصي هصلػػدألص المصقػػدـ الػػذم ركػػكف أل ػػد اهصػػدا ال ػػسرا كرضػػرؼ إلرػػا اػػذا الػػذكر الػػذم اػػك

(آرهػكف إلػ آشػرم) .الم ػػـ اػػكف ألمرػػا ال ػػسر (آرهػكف صػػصرهكف ألصهػػدكف لره ػػص حصمػػدكف) مكاذا دشػػؿ ألمػ أامػػا
قصؿ( :صكهص صكهص (ِ) لره ص أكهص ال رةصدر ألمر ص حكهص)(ُ)االم ػـ إ ػص ػألؾ فػي ػسر ص اػذا الهػر كالصقػكل كمػف

التمػػؿ مػػص صرض ػ الم ػػـ اػػكف ألمر ػػص ػػسر ص اػػذا كاطػػك أل ػػص هتػػدم أ ػػت الوػػصحب فػػي ال ػػسر كالشمرس ػ فػػي

ا اؿ الم ـ إ ي أألكذ هؾ مف كألمص ال ػسر ككبهػ الم ظػر ك ػك الم قمػب فػي المػصؿ كا اػؿ " .مكاذا رجػ
قصل ف(ِ).
الحديث ٕٕ:

ِ
ح َّدثََنا أَبو ُكرْي ٍب قَـا َل :ح َّـدثََنا إِ ْب ا ِ
اقَ ،ع ْـن
وس َ
ـح َ
ـح َ
يم ْب ُ
سَ
سَ
َ
َ
اقَ ،ع ْـن أَِبيـوَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـف ْب ِـن أَِبـي إِ ْ
ـن ُي ُ
َ
ُ َ
ـرى ُ
ٍ
اء ْبـ َـن َع ِ
ـازٍب َيقُــو ُل:
َ
سـ ِـم ْع ُ
سـ ِـم ْع ُ
ت َ
سـ َ
الب َـر َ
ـج َةَ ،يقُـو ُلَ :
ت َع ْب َـد الـ َّـر ْح َم ِن ْب َـن َع ْو َ
صـ ّْـرف ،قَـا َلَ :
ط ْم َحـ َة ْب ِـن ُم َ
ِ
ِ
ِ
يح َة لَ َـب ٍن (ٖ) ْأو َو ِر ٍ
ـان
ق أ َْو َى َـدى ُزقَاقًـا َك َ
س ِم ْع ُ
سمَّ َم َيقُو ُلَ « :م ْن َم َن َْ َمن َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
سو َل المَّو َ
ت َر ُ
َ
ٍ (ْ)
َل ُو ِم ْث َل ِعتْ ِ
ق َرَق َبة»
ُ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِٖٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُّٖٗٓا مػػف طررػػؽ طمحػ هػػف موػػرؼ

هاا جز مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػا فػػي م ػ دما (ْ)ِٖٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُُْٖٓا مػػف طررػػؽ طمح ػ هػػاا جػػز الحػػدرث

مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا فػي م ػ دما(ْ)َّْ/ا حػدرث رقػـ ُِٕٖٔا مػف طررػؽ طمحػ هػف موػرؼ هػاا جػز

مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ دما كصػػصب م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)َُْ/ا حػػدرث رقػػـ ٕٕٔا
مف طررؽ طمحا هف مورؼ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ .

(ُ)

ال

(ِ)

كال

الصكضػ ػ ػػرح ل ػ ػ ػػرح الجػ ػ ػػصم الوػ ػ ػػحرح(ُٖ)ّْٓ/ا ػ ػ ػػرح ػ ػ ػ ف أه ػ ػ ػي داكد لمتهػ ػ ػػصد(ٓ)َّٕ/ا االحكػ ػ ػػصـ الكهػ ػ ػػرل(ّ)ُِٓ/ا فقػ ػ ػػا
(ُ.)ِْٗ/

ا ظ ػػر :مك ػػكأل السق ػػا ا

ػػىمي(ِ)ِٖٓ/ا االرض ػػصح ف ػػي م ص ػػؾ الحػ ػ كالتمػ ػرة(ُ)ُّٓ/ا و ػػىة الم ػػصفر= ال ػػسر كأحك ػػصـ

(ُ)ُٕ/ا فقا ا دألر كا ذكصر(ّ)ِْٔ/اصس رر لم متص ي(ٓ)ْٗ/امشصوػر صس ػرر اهػف كمرػر(ِ)ّّٕ/ا إكمػصؿ المتمػـ هسكارػد

م مـ(ْ)ِْٓ/ا ا فوصح ألف متص ي الوحصح(ْ)ِِٖ/ا ا حكصـ الوةرل(ِ)ٖٗٓ/ا م كصة الموصهرح(ِ)ْٕٗ/ا المجمػكع ػرح

الم ذب(ْ)ْٖٗ/ا المة ي الهف قدام (ّ.)ْٕٗ/

(ّ)
(ْ)

(منحة لبن) المنحة :العطية ،والمنيحة :الناقة ،أو الشاة تعار لينتفع بمبنيا وتعاد .جصم ا وكؿ(ٗ.)ْٕٓ/
ف الصرمذما كصصب الهر كالوم ا هصب مص حص في الم ح (ْ)َّْ/ا حدرث رقـ ُٕٓٗ.
( ٗ) ٚ

ّ .أشرجػ الركرػػص ي فػي م ػ دما (ُ)ِِْ/ا حػدرث رقػػـ ّّٓا مػف طررػػؽ طمحػا هػػف موػرؼ هػػاا جػػز
مف حدرث مشصمؼ االلسصظ.

-كك ػػذلؾ أشرجػ ػا ف ػػي م ػ ػ دما (ُ)ِْْ/ا ح ػػدرث رق ػػـ ّٖٓا م ػػف طررػ ػؽ طمحػ ػ ه ػػاا ج ػػز م ػػف ح ػػدرث

مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػا فػػي م ػ دما (ُ)ِْٓ/ا حػػدرث رق ػػـ َّٔا مػػف طررػػؽ طمحػػا هػػاا جػػز مػػف حػػدرث

مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا الطه ار ي في المتجـ ا ك طا (ٕ)ُٕٕ/ا حدرث رقـ َِٕٔا مف طررؽ طمحػ هػف موػرؼ
هاا جز مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا اهػػف حهػػصفا كصػػصب التصرر ػ ا هػػصب ذكػػر صسضػػؿ اا جػػؿ كألػػى ألم ػ المػػص ح الم رح ػ كال ػػصدم
الزق ػػصؽ هكصهػ ػ أش ػػر

ػػم ل ػػك صو ػػدؽ ه ػػصا (ُُ)ْْٗ/ا ح ػػدرث رق ػػـ َٔٗٓا م ػػف طرر ػػؽ طمحػ ػ ه ػػف

المورؼ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا الهر قػػي فػػي ػػتب ا رمػصفا كصػػصب الزكػػصةا هػػصب مػػص جػػص فػػي إطتػػصـ ك ػػقي المػػص ا (ٓ)ّٕ/ا

حدرث رقـ ُُّّا مف طررؼ طمح هف مورؼ هاا جز مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا ألهػػد الػػرزاؽ فػػي موػ س ا كصػػصب الوػػىةا هػػصب الوػػسكؼا(ِ)ْٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُِّْا مػػف
طررؽ طمح الرصمي هاا جز مف حدرث مشصمؼ ا لسصظ.

-ك كذلؾ أشرجاا كصصب الوىةا هصب ح ف الوكتا(ِ)ْْٖ/ا حدرث رقـ ُْٕٓا مػف طررػؽ طمحػ

هاا جز مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:

ُ .أ َُبو ُكَرْي ٍب
محمد هف التى هف كررب ال مدا ي(ُ) أهك كررب الككفي(ِ).

ركل ألف :ألهدة هف مرمصفا ك إهراارـ هف رك ؼ هف اهي إ حصؽا مكا حصؽ هف مرمصف الرازم.
ركل أل ا :الجمصأل ا ك إهراارـ هف متقؿ ال سيا ك أهك القص ـ هدررف ال رمـ القصضي(ّ).
قصؿ أهك زرأل  :الحصفظ(ْ).

(ُ)
(ِ)

ال مدا ي :هسصح ال ص ك ككف المرـ كفصح الم مم كهتد ا لؼ كف اذم ال ه إل امداف في ص ذرب .اال صب(ّ.)ُّٗ/

ا ظ ػػر م ػػرش ال ػػصري(ُ)ِٓ/ا الج ػػرح كالصت ػػدرؿ(ٖ)ِٓ/ا المق ػػصت اله ػػف حه ػػصف(ٗ)َُٓ/ا الصت ػػدرؿ كالصش ػػرج(ِ)ِٖٔ/ا ص ػػذرب

الكمػػصؿ(ِٔ)ِّْ/ا الكص ػػؼ(ِ)َِٖ/ا صقررػػب الص ػػذرب(ََٓ)ا ص ػػذرب الص ػػذرب(ٗ)ّٖٓ/ا طهقػػصت الحسػػصظ لم ػػركطي(ُ)َِِ/ا

الضتسص
(ّ)
(ْ)

هي زرأل الرازم(ِ.)ُٖٓ/

ص ذرب الكمصؿ(ِٔ.)ِْٔ-ِّْ/

الضتسص

هي زرأل الرازم(ِ.)ُٖٓ/
( ٘) ٚ

(ٓ)

كمقا ال صري(ُ)ا كاهف حهصف(ِ)ا الذاهي(ّ)ا كاهف حجر(ْ)ا قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ
مصت

(ٔ)

ه كأرهترف كمصرصرف

ِ ِ
اق
وس َ
س َح َ
ف ْب ِن أَِبي إِ ْ
يم ْب ُن ُي ُ
ِ .إ ْبَارى ُ
إهراارـ هف رك ؼ هف إ حصؽ هف أهي إ حصؽ ال هرتي الككفي(ٕ).
ركل ألف :رك ؼ هف أهي إ حصؽا كأهي إ حصؽا كألهد الجهصر ال هصقي.

ركل أل ا :أهك كرربا ك ررح هف مم ا مكا حصؽ هف م وكر ال مكلي(ٖ).
قصؿ رحر هف مترف(ٗ)ا كاهف صارف(َُ) :لرس ه ي ا قصؿ ال صري :لرس هصلقكل

(ُُ)

قصؿ أهك حصصـ :ح ػف الحػدرث ركصػب حدرمػ (ُِ)ا قػصؿ أهػك داكد(ُّ)ا ك إهػراارـ هػف رتقػكب الجكزجػص ي(ُْ):
ممصف كص ترف كمصرا(ُٔ).

ضترؼ :قصؿ اهف حجر :ودكؽ ر ـ(ُٓ)ا مصت

ّ .يوسف بن إسحاق بن ابي إسحاق السبيعي (.)ٔٚ
ركل ألف :أهي إ حصؽا ك اهف الم كدرا ك ال تهي.

ركل أل ا :إهراارـ هف رك ؼ هف إ حصؽ(ُٖ)ا مكا راررؿ(ُٗ).

(ُ)

م رش ال صري(ُ.)ُٖٓ/

(ّ)

الكص ؼ(ِ.)َِٖ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ (ٖ.)ِٓ/

(ِ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)َُٓ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ََٓ).

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ُ.)ََٓ/

(ٖ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُّٖ/

(ٕ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ُُٕ/

(ٗ)

صصرر اهف مترف ركار الدكرم(ّ.)ُّّ/

(َُ)

صصرر أ مص الضتسص كالكذاهرف(ُ.)ْٖ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُْٖ/

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)َِٓ/

(ُٔ)

صصرر ا

ىـ(ُّ.)ْٓ/

(ُٖ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)َْٖ/

(ُُ)

الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ(ُ.)ّٖٓ/

(ُّ)

المة ي في الضتسص (ُ)َّ/ادركاف الضتسص (ُ.)ِِ/

(ُٓ)

صقررب الص ذرب(ٓٗ).

(ُٕ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ.)ّّٖ/

(ُٗ)

صصرر اهف مترف ركار الدكرم(ْ.)َّ/
( ) ٚٙ

قصؿ أهك حصصـ :ركصب حدرم (ُ)ا قصؿ الجرجص ي :لـ ار هحدرما هأ ص(ِ)ا كمقػا اهػف حهػصف(ّ)اك اهػف حجػر(ْ)ا
ه كشم رف كمصر

مصت

(ٓ)

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ط ْمح َة ْب ِن مصّْر ٍ
ف هف ألمرك هف كتب :مق  .هؽ في حدرث رقـٓ:
َٓ َ .
ُ َ
س َج َة ال مدا ي :مق  .هؽ في حدرث رقـٓ:
َٔ .ع ْب َد َّ
الر ْح َم ِن ْب َن َع ْو َ
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
التعميق:

ف ألمصا القصدح أف إهراارـ هف رك ؼ هف أهي إ حصؽ ودكؽ ر ـ.

إ صد الحدرث ضترؼ

ض الػػدراـا كقكلػػا" :أك اػػدل زىقصق ػنص" إ مػػص رت ػػي هػػا ادار ػ
"م ػ ح م رح ػ كرؽ" إ مػػص رت ػػي هػػا ىقػ ٍػر ى
الطررػؽا كاػك إر ػػصد ال ػهرؿ(ٔ) قكلػػا« :مػ ح م رحػ كرؽ» إ مػص رت ػي هػػا :قػرض الػػدرااـ .كمت ػ «اػػدل
زقصقنػػص»  :ادار ػ الضػػصؿ إل ػ الطررػػؽا كاػػك ػػكع مػػف المتػػصمىت ألم ػ غرػػر قرص ػ صا لموػػمح الحظ ػػص
(ٕ)

ال صرعا ال صسصع المقصرض همص اقصرضاا كروح همسظ :قرضا كلسظ « مؼ»
الحديث ٕٖ:

اعي ُل ْب ُ ِ ِ
ح َّدثََنا عِم ُّي ْب ُن الحس ِن ال ُكوِف ُّي قَا َل :ح َّدثََنا أَبو ي ْحيى إِسم ِ
يـد ْب ِـن أَِبـي
يم التَّْي ِم ُّ
ـيَ ،ع ْـن َي ِز َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ َ َ َْ
ـن إ ْب َـراى َ
الـر ْحم ِن ْب ِـن أَِبـي َل ْيَمـى ،ع ْـن البـر ِ
ِ
ِ
ٍ
اء ْب ِـن َع ِ
ـو َعَم ْي ِـو
ـازٍبَ ،ق َ
صـمَّى المَّ ُ
َ
سـو ُل المَّـو َ
ـالَ :قـا َل َر ُ
ََ
ِزَيادَ ،ع ْن َع ْبد َّ َ
ِ
َح ُـد ُىم ِم ْـن ِط ِ
سمَّ َمَ « :ح ّّ
َىِم ِـو ،فَـِإ ْن َل ْـم َي ِج ْـد
الج ُم َع ِـةَ ،وْل َـي َم َّ
يـب أ ْ
ين أ ْ
س ِـم ِم َ
َن َي ْغتَسـمُوا َي ْـوَم ُ
الم ْ
َو َ
س أَ ْ
ق َعَمى ُ
(ٖ)
يب»
اء َل ُو ِط ٌ
الم ُ
فَ َ
ُ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما(ْ)ِِٖ/ا حدرث رقـ ُُُٖٓا مف طررؽ رزرد هف أهػي زرػصد هػاا
مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ُِٖ/

(ِ)

الكصمؿ في وتسص الرجصؿ(ٖ.)َِٓ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(َُٔ).

(ٔ)

ا ظر:جػػصم التمػػكـ كالحكػػـ(ِ)ُِٕ/امرقػػصة المسػػصصرح ػػرح م ػػكصة الموػػصهرح(ْ)ُّْْ/ا الزكػػصة فػػي ا

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّٔٔ/

(ٓ)

مرزاف االألصداؿ(ْ.)ِْٔ/

كال ا(ُ)َّٓ/اودق الصطكع في ا

(ٕ)
(ٖ)

ا

ىـ(ُ.)ُٔ/

رم كا جكه السق ر (ْ.)ّّٓ/

ف الصرمذما كصصب الجمت ا هصب في ال كاؾ الطرب ركـ الجمت ا (ِ)َْٕ/ا حدرث رقـ ِٖٓ.
( ) ٚٚ

ػػىـ فػػي ضػػك الكصػػصب

ككػذلؾ أشرجػا فػػي م ػ دما(ْ)ِّٖ/ا حػػدرث رقػـ ُُٖٖٓامػػف طررػؽ رزرػد هػػف أهػي زرػػصد هػاا مصقػػصربا لسصظ.

ِ .أشرجا الطحصكم في رح متػص ي اآلمػصرا كصػصب الط ػصرةا هػصب غ ػؿ رػكـ الجمتػ ا(ُ)ُُٔ/ا حػدرث

رقـ َٕٓا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجػا الطه ار ػػي فػػي المتجػـ ا ك ػػطا (ُ)ْٔٔ/ا حػػدرث رقػػـ َٖٗا مػػف طررػػؽ رزرػػد هػػف أهػػي زرػػصد
هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجا أهك رتم في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِْْ/ا حدرث رقـ ُْٖٔامف طررػؽ
رزرد هف اهي زرصد هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا اهػػف أهػػي ػػره فػػي موػ س ا كصػػصب الجمتػ ا هػػصب فػػي غ ػػؿ الجمتػ ا (ُ)ّّْ/ا حػػدرث رقػػـ
ْٖٗٗا مف طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػاا كصػػصب الجمت ػ ا هػػصب مػػف كػػصف رػػأمر هصلطرػػبا (ُ)َْٖ/ا حػػدرث رقػػـُْٓٓا مػػف

طررؽ رزرد هف أهي زرصد هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

إ صد اذا الحدرث:
ِ
س ِن ال ُكوِف ُّي
َُ .عم ُّي ْب ُن َ
الح َ
عمي بن الحسن الكوفي(ٔ).

ركل ألف :أهي رحر إ مصألرؿ هف إهراارـا ك محهكب هف محرزالقكارررم.

ركل أل ا :الصرمذما(ِ).

قصؿ اهف حجر :مقهكؿ(ّ).
ِ ِ
ِ .أَبو ي ْحيى إِ ِ
يم التَّْي ِم ُّي
ُ َ َ ْ
س َماعي ُل ْب ُن إ ْبَراى َ
(ْ)
إ مصألرؿ هف إهراارـ ا حكؿ .أهك رحر الصمرمي الككفي .

ركل ألف :ألطص هف ال صربا ك ا ألمشا كرزرد هف أهي زرصد.

ركل أل ا :الح ف هف حمصد جصدةا كألممصف هف أهي ره ا كأهك كررب(ٓ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َِ)ّٕٕ/ا مرزاف االألصداؿ(ّ)ُُِ/ا ل صف المرزاف(ٗ)ّٕٓ/ا الكص ؼ(ِ.)ّٕ/

(ّ)

صقررب الص ذرب(ّٗٗ).

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ)َُّ/ا صصرر ا

ىـ(ٓ.)ُُٖٕ/

م م االحصدرث الضترس كالمكضكأل كأمراص ال ي في ا م (ُْ.)ُٕٓ/

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِٖ/

( ) ٚٛ

قػػصؿ ال ػػصري(ُ)ا ك أهػػك حػػصصـ(ِ)ا ك اهػػف المػػدر ي(ّ)ا كالصرمػػذم(ْ)ا كالػػدارقط ي(ٓ)ا اهػػف مرػػر(ٔ)ا ك اهػػف

حجر(ٕ) :ضترؼ.

يد ْب ِن أَِبي ِزَيا ٍد الياشمي :ضعيف .سبق في حديث رقمٜ:
َّ .ي ِز َ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي لَ ْيمَى :ثقة .سبق في حديث رقمٛ
َٗ .ع ْب ِد َّ
٘ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكـ ألم إ صد الحدرث:

إ ػ صد الحػػدرث ضػػترؼ جػػدنا
ِ ِ
إِ ِ
يم التَّْي ِم ّي
ْ
س َماعي ُل ْب ُن إ ْبَارى َ

ف فرػػا مػػىث ألمػػؿا ا كل ػ  :أف عمــي بــن الحســن مقبــول والثانيــة :أن
ضعيف كالمصلم  :أف َي ِزيداً ْب ِن أَِبي ِزَي ٍاد ضترؼ.
ُ
الحديث ٕٗ:

ت ِل ْمبر ِ
ِ ٍ
اء ْب ِـن َع ِ
ـازٍب:
الح َّج ِ
اق ،قَ َ
س َح َ
ص ْب ُن غ َياثَ ،ع ْن َ
اجَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
َح َّدثََنا قُتَ ْي َب ُة قَا َلَ :ح َّدثََنا َح ْف ُ
الُ :ق ْم ُ َ َ
َّ ِ ()ٛ
ِ
ان َّ
س َج َد ،فَقَا َلَ « :ب ْي َن َكف ْيو»
أ َْي َن َك َ
سمَّ َم َي َ
ض ُع َو ْج َي ُو إِ َذا َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ُ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما (ْ)ِْٗ/ا حػػدرث رقػػـُِِٖٔا مػػف طررػػؽ ألهػػد ااا الحػػدرث
مشصمؼ ا لسصظ.

 .-ككػػذلؾ أشرج ػا فػػي م ػ دما(ْ)ِّٖ/ا حػػدرث رقػػـُُْٖٓا مػػف طررػػؽ ألهػػد ااا الحػػدرث مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ِ .أشرجا أهك رتم المكومي في م دما كصصب م د اله ار هف ألػصزبا(ّ)ِِّ/ا حػدرث رقػـ ُٗٔٔا
مف طررؽ حسص هف غرصث هاا الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
 -ككػػذلؾ أشرجػا فػػي م ػ دما كصػػصب م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا(ّ)ِٖٓ/احػػدرث رقػػـ َُٕٕا مػػف طررػػؽ

جتسر هف حمرد الككفيا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ دما كصػػصب م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)ُُُ/ا حػػدرث رقػػـ ْٖٕا
مف طررؽ أهي داكدا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

إمصصع ا

(ّ)

ص ذرب الص ذرب (ُ.)ُِٖ/

(ٓ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ُُ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب (َُٔ).

(ِ)

(ْ)

(ٔ)

(ٖ)

مصع (ُُ.)ُّٖ/

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)ُٓٓ/

مؿ ال رصؿ همتجـ الرجصؿ(ْ.)ّْٗ/

التمؿ الكهرر لمصرمذم (ُ.)ُٗ/

ف الصرمذما كصصب الوىةا هصب مص جص ارف رض الرجؿ كج ا إذا جدا(ِ)َٔ/ا حدرث رقـ ُِٕ.
( ) ٜٚ

ْ .أشرجػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ِٖٗ/ا حػػدرث رقػػـ ّّْا مػػف طررػػؽ اهػػف إ ػػحصؽ الحػػدرث مشصمػػؼ
ا لسصظ.

ٓ .أشرج ػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرح ا كصػػصب الوػػىةا هػػصب ذكػػر ا مػػر ررف ػ المػػرفقرف ألػػف ا رض أل ػػد

اال صوػصب فػي ال ػجكدا(ٓ)ِْْ/ا حػدرث رقػـ ُُٔٗا مػف طررػؽ السضػؿ هػف حهػصبا الحػدرث مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ٔ .أشرج ػ ػا الهر قػ ػػي فػ ػػي ػ ػ اا كصػ ػػصب وػ ػػس الوػ ػػىةا هػ ػػصب رض ػ ػ كسر ػ ػ كررف ػ ػ مرفقرػ ػػا كاال رسصػ ػػرش
ذراألر ا(ِ)ُّٔ/ا حدرث رقـ ِٗٗٔا مف طررؽ محمد هف ألهد اا الحصفظا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ُ .قُتَ ْي َب ُة

قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي :ثقة ثبت .سبق في حديث رقمٜٔ :
ِ .ح ْفص ْب ُن ِغي ٍ
اث
َ
َ ُ
حسص هف غرصث هف طمؽ هف متصكر هف مصلؾ هػف الحػصرث هػف متمهػ هػف ألػصمر هػف رهرتػ هػف ألػصمر هػف
ح ـ كحهرؿ هف تد هف مصلؾ هف ال شتي أهك ألمر الككفي(ُ).

ركل ألف مرمصف ا ألمشا ك إ مصألرؿ هف أهي شصلدا ك سرصف المكرم.
ركل أل ا :رحر هف مترفا ك إهراارـ هف م دما ك أحمد هف ح هؿ(ِ).
(ّ)

قصؿ محمد هف تد :مق مأمكف مهت إال ا ا كصف ردلس

ى ألػف رحرػ هػف متػرف :مقػا(ْ)ا قػصؿ التجمػي :مقػا مػأمكف فقرػا ا ذكػرم اهػف حهػصف
قصؿ اهف أهػي حػصصـ قػ ن
فػػي المق ػػصت(ٔ)ا قػػصؿ ال ػػذاهي :أحػػد االرمػػ المق ػػصت(ٕ)ا قػػصؿ اهػػف حج ػػر :مقػػا فقرػػ صةر ػػر حسظػػا قمرػػؿ ف ػػي

ا شرة(ٖ)ا مصت
اج
الح َّج ِ
َّ .

ا أره أك شمس كص ترف كمصر

(ٓ)

(ٗ)

صيصى أهك محمد ا ألكر :مق مهت .هؽ في حدرث رقـُٔ :
حجصج هف محمد ال ِم ّْ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
(ُ)

ا ظ ػػر :الطهق ػػصت الكه ػػرل(ٓ)ِّٔ/ا ص ػػصرر المق ػػصت لمتجم ػػي(ُِٓ)ا المق ػػصت اله ػػف حه ػػصف(ٔ)ََِ/ص ػػصرر هة ػػداد(ٗ)ٖٔ/ا ص ػػذرب

الكمػ ػػصؿ(ٕ) ٓٔ/ا االغصهػ ػػصط هم ػ ػػف رمػ ػػي م ػ ػػف الػ ػػركاة ه ػ ػػصالشصىط(ُ)ْٗ/ا الكص ػ ػػؼ(ُ)ّّْ/ا مرػ ػ ػزاف االألصػ ػػداؿ(ُ)ٕٓٔ/ا صقرر ػ ػػب

الص ذرب(ُّٕ)اص ذرب الص ذرب(ِ)ُْٓ/ا ذرات الذاب(ُ)َّْ/ا المشصمطكف لمتىري(ُ.)ِْ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ٕ.)ٓٗ-ٓٔ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُٖٓ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ََِ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب (ُّٕ).

(ّ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ِّٔ/

(ٓ)

صصرر المقصت لمتجمي(ُ.)ُِٓ/

(ٕ)

مرزاف االألصذاؿ(ُ.)ٕٓٔ/

(ٗ)

المرج ال صهؽ.

( ٓ) ٛ

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٕ٘ :

اق ،ع ْـن البـر ِ
اء،
س َا
ـرِ َ
َح َّدثََنا َع ْب ُد ْب ُن ُح َم ْي ٍد قَا َلَ :ح َّدثََنا ُع َب ْي ُـد المَّـ ِو ْب ُ
ـح َ َ
سَ
يلَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
وسـىَ ،ع ْـن إِ ْ
ـن ُم َ
ََ
ِ
ِ
َص َح ِ
اب َّ
الخ ْم ُـر،
َن تُ َح َّـرَم ال َخ ْم ُـرَ ،فمَ َّمـا ُحّْرَم ِـت َ
قَ َ
سمَّ َم قَ ْب َل أ ْ
الَ :م َ
ات ِر َجا ٌل م ْن أ ْ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
آم ُنــوا َو َع ِممُــوا
ون َ
ـحا ِب َنا َوقَـ ْـد َمــاتُوا َي ْ
قَــا َل ِر َجــا ٌلَ :ك ْيـ َ
الخ ْم َــر ،فَ َنَزلَـ ْ
س َعمَــى الَّــ ِذ َ
ش َــرُب َ
َصـ َ
ـف ِبي ْ
ـتِ :لَـ ْـي َ
ين َ
(ُ)
الصاِلح ِ
ِ
َّ ِ ِ
اح ِفيما َ ِ ِ
ات} [الما دة: ]ٜٖ :
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
طع ُموا إ َذا َما اتَّقَ ْوا َو َ
الصال َحات ُج َن ٌ َ
ُ .أشرجػػا الصرمػػذم فػػي ػ ػ اا كص ػػصب صس ػػرر القػ ػرافا هػػصب كمػػف ػػكرة المصرػػدةا(ٓ)ِْٓ/ا حػػدرث رق ػػـ
َُّٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا أهك رتم في م دما كصصب م د اله ار هف ألصزبا (ّ)ِٔٓ/ا حدرث رقـُُٕٗا مف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجا اهف حهصفا كصصب فوؿ في اال رهاا هصب ذكػر مةسػرة اا -جػؿ كألػى -لمػف مػصت مػف ػراب

الشمر مف الم ممرف قهؿ زكؿ صحررم ػصا( ُِ)ُّٕ/ا حػدرث رقػـ َّٓٓا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا

الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػاا كصػػصب فوػػؿ فػػي ا

ػرهاا هػػصب ذكػػر مةس ػرة اا -جػػؿ كألػػى -لمػػف مػػصت مػػف ػراب

الشم ػػر م ػػف الم ػػممرف قه ػػؿ ػػزكؿ صحرم ػػصا(ُِ)ُّٕ/ا ح ػػدرث رق ػػـ ُّٓٓا م ػػف طرر ػػؽ اه ػػي إ ػ ػحصؽ
ال هرتي هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجا الركرص ي في م دما كصصب ركارػ أهػي إ ػحصؽا(ُ)ِِٗ/ا حػدرث رقػـ ِّْا مػف طررػؽ أهػي

إ حصؽ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجا أهك داكد الطرصل ي في م دما كصصب م
طررؽ أهي إ حصؽ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

اله ار هف ألصزبا(ِ)ٖٖ/ا حػدرث رقػـَٕٓا مػف

إسناد الحديث:

َُ .ع ْب ُد ْب ُن ُح َم ْي ٍد
عبد بن حميد نصر الكسي(ٕ) أبو محمد المعروف بالكشي ،قيل ان اسمو عبد الحميد

(ٖ).

(ُ) ف الصرمذما كصصب صس رر القرآفا هصب كمف كرة المصردةا (ٓ)ِْٓ/ا حدرث رقـ ََّٓ.
(ِ)
س َبة إِ َلى كس َو ِىي َم ِدي َنة ِب َما َوَراء َّ
السين ا ْل ُم ْيم َمة َى ِذه ّْ
النيـر ِبقـرب نخشـب ذكرَىـا ا ْلحفـاظ ِفـي
شديد ّْ
َوليا َوتَ ْ
الن ْ
سر أ َ
الكسي ِب َك ْ
ِ
تواريخيم َك َذِلك غير أَن َّ
اعة ِمـ ْن ُيم عبـد الحميـد بـن حميـد بـن
جم َ
الناس يكثرون ذكرَىا ِب َف ْتْ ا ْل َكاف والشين ا ْل ُم ْع َج َمة ي ْنسب إ َل ْي َيا َ
نصر الكسي .المباب في تيذيب األ نساب(ٖ.)ٜٛ/
(ّ)

ا

ا ظ ػ ػ ػػر :ص ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػػصؿ(ُٖ)ِٕٓ/االػ ػ ػ ػكاقي هصلكفر ػ ػ ػػصت (ُٗ)ِِْ/ا ذر ػ ػ ػػؿ طهق ػ ػ ػػصت الحس ػ ػ ػػصظ لم ػ ػ ػػركطي (ُ)ِٕٖ/ا درػ ػ ػ ػكاف
ىـ(ّ)ِٕٓ/اا ألىـ لمزركم (ّ.)ِٔٗ/

( ٔ) ٛ

ركل ألف :جتسر هف ألكفا كرزرد هف اصركفا كأحمد هف إ حصؽ.
ركل أل ا :م مـا ك الصرمذما كمحمد هف ألهد.

قػصؿ اهػػف متػػرف :مقػ مقػ (ُ)ا قػػصؿ الػػذاهي :ا مػػصـ الحػصفظ الحجػ (ِ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مقػ حػػصفظ(ّ)ا مػػصت
(ْ)

ص كأرهترف كمصرصرف
ِ
وسى
ُِ .ع َب ْي ُد المَّو ْب ُن ُم َ
(ٔ)
ألهرد اا هف مك هف أهي المشصصر كا م هصذاـ الته ي(ٓ) أهك محمد الككفي

ركل ألف :إ راررؿ هف رك سا كأ صما هف زرد المرميا مكا مصألرؿ هف أهي شصلد
ركل أل ا :ألهد اا هف ألهػد الػرحمف الػدارميا كأهػك هكػر ألهػد اا هػف محمػد هػف أهػي ػره ا كألهػد اا هػف
(ٕ)

حمرد

(َُ)

كمقا رحر هف مترف(ٖ)ا ك الذاهي(ٗ)ا كاهف حجر

(ُُ)

قصؿ أهك حصصـ ودكؽ ح ف الحدرث ك أهك ترـ أصقف م ا .كألهرد اا أمهص ـ في إ راررؿ
( ُِ)

مصت ا مىث أل رة ك مصرصرف
سَارِي َل هف رك س هف أهي إ حصؽ ال هرتي:مق  .هؽ في حدرث رقـُْ:
ّ .إِ ْ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فر

ركاصا مقصت.

(ُ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِْٖ/

(ّ)

صقررب الص ذرب(ّٖٔ).

(ٓ)

الته ي :هسصح الترف ك ككف الهص المكحدة كفػي آشراػص ػرف م ممػ – اػذم ال ػه إلػ ألػهس هػف هسػرض هػف ررػث هػف غطسػصف هػف

(ِ)

(ْ)

رر أألىـ ال هى (ُِ.)ِّٓ/

صذكرة الحسصظ=طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ)ٖٗ/ا طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ)ِّٖ/اصصرر ا

ىـ(ٓ.)ُُٕٓ/

صب(ِ.)ُّٓ/

تد هف قرس ألرىف هف مضرهف زار هف متد هف ألد صف مكال ألهس مراد ال ألهس ا زر المهصب في ص ذرب ا
(ٔ) ا ظػػر :صػػصرر اهػػف متػػرف -ركارػػا الػػدكرم(ّ)ّٖٗ/ا الصػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ٓ)َُْ/ا الجػػرح كالصتػػدرؿ(ٓ)ّّٓ/ا صػػصرر مكلػػد
التممص ككفرصص ـ(ِ)ْْٕ/ا ص ذرب الكمصؿ(ُٗ)ُْٔ/ا دركاف الضتسص (ِٔٔ)ا الكص ؼ(ُ)ٖٕٔ/ا المة ي في الضػتسص (ِ)ُْٖ/ا
ج ػ ػػصم الصحو ػ ػػرؿ ف ػ ػػي أحك ػ ػػصـ الم ار ػ ػػرؿ(ِّّ )ا غصر ػ ػػا ال صر ػ ػػا ف ػ ػػي طهق ػ ػػصت القػ ػ ػ ار (ُ)ّْٗ/ا صقرر ػ ػػب الص ػ ػػذرب(ّٕٓ)اص ػ ػػذرب

الص ذرب(ٕ)َٓ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ِٕٗ/

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٗ.)ُٕٔ-ُْٔ/

(ٗ)

الكص ؼ(ُ)ٖٕٔ/ا المة ي في الضتسص (ِ.)ُْٖ/

(ٖ)

المرج ال صهؽ(ُٗ.)ُٖٔ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

صقررب الص ذرب(ّٕٓ).

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ّّٓ/
صقررب الص ذرب(ّٕٓ).

( ٕ) ٛ

حديث رقمٕٙ :
َح َّدثََنا أ َُبو َع َّم ٍ
س ْـي ِن ْب ِـن َوا ِق ٍـدَ ،ع ْـن أَِبـي
س ْي ُن ْب ُن ُحَرْي ٍث قَا َلَ :ح َّـدثََنا الفَ ْ
ضـ ُل ْب ُ
وسـىَ ،ع ْـن ُ
ار ُ
الح َ
ـن ُم َ
الح َ
ِ
اق ،عـ ْـن البــر ِ
اء الحجــر ِ
ادوَنـ َ ِ
اء ْبـ ِـن َعـ ِ
ات أَ ْكثَـ ُـرُى ْم ََّل
ين ُي َن ُ
ـازٍبِ ،فــي قَ ْوِل ـ ِو تَ َعــالَىِ :إِ َّن الَّـ ِـذ َ
ـح َ َ
سـ َ
إِ ْ
ـك مـ ْـن َوَر ُ ُ َ
ََ
ـن َوِا َّن َذ ّْمــي
ـون} [الحج ـرات ]ٗ :قَـ َ
ســو َل المَّـ ِو إِ َّن َح ْمـ ِـدي َزْيـ ٌ
َي ْع ِقمُـ َ
ـام َر ُج ـ ٌل فَقَــا َلَ :يــا َر ُ
ـال[ :ص ]ٖٛٛ:قَـ َ
(ُ)
ِ
ال َّ
سمَّ َمَ « :ذا َك المَّ ُو َع َّز َو َج َّل»
ش ْي ٌن ،فَقَ َ
َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ُ .أشرجػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ِِّ/ا حػدرث رقػػـ َّٔا مػػف طررػػؽ الح ػرف هػػف كاقػػد هػػاا مصقػػصرب

ا لسصظ.

ِ .أشرجػا ال ػػصري فػػي ال ػ ف الكهػػرلا كصػػصب ػػكرة الحجػراتا هػػصب قكلػػا صتػػصل " إف الػػذرف ر صدك ػػؾ مػػف

ك ار الحج ػرات أكمػػراـ ال رتقمػػكف"ا(َُ)ِٕٔ/ا حػػدرث رقػػـُُُْٓا مػػف طررػػؽ الح ػػرف هػػف كاقػػد هػػاا
مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجا ا وه ص ي في صصرر أوه صفا(ِ)ِٔٔ/ا حدرث رقـ ُٕٓٔا مف طررؽ الح رف هػف حررػث

هاا مصقصرب ا لسصظ.
إسناد ىذا الحديث:

ُ .أ َُبو َع َّم ٍ
س ْي ُن ْب ُن ُحَرْي ٍث
ار ُ
الح َ
الح رف هػف حررػث هػف الح ػف هػف مصهػت

حورف(ْ).

ركل ألف :السضؿ هف مك

المـروزى
(ِ)هػف قطرهػ الش ازألػي أهػك ألمػصد
َ

ال ر ص يا ك السضرؿ هف ألرصضا كاهف المهصرؾ.

ركل أل ا :الهشصرما كم مـا ك أهك داكدا ك الصرمذم(ٓ).

كمقا ال صري(ٔ)ا ك اهف حهصف(ٕ)ا ك الذاهي(ٖ)ا ك اهف حجر(ٗ)ا مصت
(ُ)

(ّ)

مػكل ألمػراف هػف

ا أره ك أرهترف كمصرصرف(َُ).

ف الصرمذما كصصب أهكاب صس رر القرآفا هصب كمف كرة الحجراتا(ٓ)ّٖٕ/ا حدرث رقـِّٕٔ.

(ِ)

الك

(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

م رش ال صري(ُ.)ّٕ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ِِّ/

كا

مص المصـ م مـ(ُ)ٖٕٓ/ا المترف في طهقصت المحدمرف(ُ.)ْٖ/

(ّ)
ــروزى :بفـــتْ المـــيم والـــواو بينيمـــا الـــراء الســـاكنة وفـــي آخرىـــا الـــزاى ،ىـــذه النســـبة إلـــى «مـــرو الشـــاىجان» .األنســـاب
المـ َ
لمسمعاني(ٕٔ.)ٕٓٚ/

ىـ(ُٖ)ِّٕ/ا الجرح كالصتدرؿ(ّ.)َٓ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ّّْ/

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ٔ.)ُّٔ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ُٔٔ).

(َُ)

ذرات الذاب(ّ)َِِ/ا صصرر هةداد(ٖ.)ّٔ/
( ٖ) ٛ

وسى
ِ .ال َف ْ
ض ُل ْب ُن ُم َ
الفضل بن موسى ِ
المروزى (ٕ).
السيناني (ٔ) أبو عبد اهلل
َ
ركل ألف :إ مصألرؿ هف أهي شصلدا ك ا ألمشا ك ا صـ هف ألركة.

ركل أل ا :إهراارـ هف مك الرازما كالح رف هف حررثا مكا حصؽ هف رااكرا(ّ).
كمقا اهف تد(ْ)ا ك رحر اهػف متػرف(ٓ)ا كاهػف حهػصف(ٔ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ :وػدكؽ وػصلح(ٕ)ا قػصؿ الػذاهي:
إحدل أك ام صرف ك ص ترف كمصر (َُ).

الحصفظ ا مصـ الحجا(ٖ)ا قصؿ اهف حجر :مق مهت(ٗ)ا مصت
س ْي ِن ْب ِن َوا ِق ٍد
ُّ .
الح َ
الحسين بن واقد المروزي أبو عبد اهلل قاضي مرو مولى عبد اهلل بن عامر بن ُكريز(ٔٔ) القرشي(ٕٔ).
ركل ألف :ألهد اا هف هرردةا ك مصهت ال هص يا ك أهك إ حصؽ ال هرتي.

كرل أل ا :ا ألمشا ك السضؿ هف مك
( ُْ)

قصؿ أحمد هف حه ؿ

(ُّ).

ال ر ص يا ك اهف المهصرؾ

زاد ا ص كر أحمد هتض حدرم (ُٓ)اك أهك زرأل (ُٔ)اك ال صري(ُٕ) :ال هأس ها

(ُِ)

كمقا رحر هف مترف(ُٖ)ا ك اهف حهصف(ُٗ)ا قصؿ الذاهي :ودكؽ(َِ)ا قصؿ اهف حجر :مق لا اكاصـ

(ُ)

ِ
السيناني :بكسر السين الميممة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا وفتْ النون وفي آخرىـا نـون أخـرى ،ىـذه النسـبة

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ)ُُٕ/ال صف المرزاف(ٕ)ّّٔ/ا مرزاف االألصداؿ(ُ.)ْٓٗ/

(ْ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ِّٕ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُّٗ/

(ٖ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ُِٕ/

إلى سينان وىي إحدى قرى مرو عمى خمسة فراسخ .األنساب لمسمعاني(.)ٖ٘٘/ٚ

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ِٖٔ/

(ٓ)

صصرر اهف مترف -ركار الدكرم(ْ)ّْٓ/ا صصرر أ مص المقصت(ُ.)ُٖٔ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ٔٗ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ْْٕ).

(َُ)

صصرر ا

(ُِ)

الكص ؼ(ُ)ّّٕ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ُٖٗ/

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ(ٔ)ْٗٓ-ُْٗ/ا مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ِّٕ/

(ُٔ)

الصتدرؿ كالصشرر لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ْٖٗ/

(ُٖ)

صصرر اهف مترف-ركار الدارمي(ُ.)َُُ/

(َِ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ُٕٔ/

ىـ(ُّ)ّّٖ/ا ذرات الذاب(ِ)َِْ/ا الصصرر ا ك ط(ِ.)َِٖ/

(ُُ) ال ُكريزي :بضم الكاف وفتْ الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرىا الزاى ،ىذه النسـبة إلـى كريـز ،وىـو بطـن مـن عبـد
شمس ،وىو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف .األ نساب لمسمعاني(.)ٖ٘٘/ٚ
(ُّ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ّّٕ/

(ُٓ)

مرزاف االألصداؿ(ُ)ْٓٗ/ا دركاف الضتسص (ُ.)ُٗ/

(ُٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ)ٔٔ/ا الكافي هصلكفرصت(ُّ.)ِٓ/

(ُٗ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)َِٗ/

(ُِ)

صقررب الص ذرب(ُٗٔ).

( ٗ) ٛ

مصت

ا ه كشم رف كمصر

(ُ)

س َحاق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف الح رف هف كاقد ال هأس ها.
حديث رقمٕٚ :

ي ْب ِن ثَا ِب ٍت ،ع ْـن البـر ِ
اء ْب ِـن َع ِ
ـازٍب
ش ْع َب ُةَ ،ع ْن َع ِد ّْ
َح َّدثََنا ُب ْن َد ٌار قَا َلَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َج ْعفَ ٍر قَ َ
الَ :ح َّدثََنا ُ
َ
ََ
(ٕ)
ِ
سمَ َك َّ
َع ِن َّ
صِ
ار»
اس َوا ِد ًيا أ َْو ِش ْع ًبا لَ ُك ْن ُ
ت َم َع األَ ْن َ
الن ُ
سمَّ َم قَا َل« :لَ ْو َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
 -المسظ ا سرد ها الصرمذم مف

إسناد الحديث:

ا

ُُ .ب ْن َد ٌار
محمػد هػف ه ػصر هػف ألممػصف هػػف داكد هػف كر ػصف التهػدم(ّ) أهػك هكػر الهوػػرم ه ػدار مكا مػص قرػؿ لػا :ه ػػدار
(ْ)
ا كصف ه دا انر في الحدرث كاله دار الحصفظ

ركل ألف ألهد الكاصب المقسيا ك غ درا ك متصذ هف ا صـ
(ٓ)

كرل أل ا :أهك زرأل ا كأهك حصصـا ك الصرمذم

(ٕ)

( ٖ)

قصؿ التجمي :مق كمرر الحدرث(ٔ)ا قصؿ أهك حصصـ ودكؽ اقصؿ ال ػصري وػصلح :ال هػأس هػا ا قػصؿ اهػف

حهصف :كصف رحسظ حدرما كرقرؤم مف حسظا(ٗ)ا قصؿ الذاهي :الحصفظ(َُ)ا قصؿ اهف حجر :مق (ُُ)ا
مصت

(ُِ)

ا ام صرف ك شم رف ك مصرصرف

(ُ)

صصرر ا

(ْ)

الك ػ ػ كا

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ُٕ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ُِْ/

(ٗ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ُٕٓ/

ىـ(ٗ)ِّٔ/ا ذرات الذاب(ِ.)ِٓٔ/

(ِ) ف الصرمذما كصصب الم صقبا هصب فضؿ ا وصر كقررشا(ٓ)ُِٕ/ا حدرث رقـََّٗ.
(ّ)
حدة َوِفي آخرَىا َدال ُم ْيم َمة َ -ى ِذه ّْ
ربيعـة بـن نـزار .المهػصب
س ُكون ا ْل َباء ا ْل ُم َو َ
الن ْ
س َبة ِإ َلى عبد ا ْل َق ْيس من َ
ا ْل َع ْبديِ :ب َف ْتْ ا ْلعين َو ُ
في ص ذرب ا صب(ِ.)ُّْ/
ػػمص لإلم ػػصـ م ػػمـ(ُ)ُّْ/ا ف ػػصح اله ػػصب ف ػػي الك ػ ػ كا لق ػػصب(ُ)َُٗ/ا ػػرر أأل ػػىـ ال ػػهى (ُٕ)ُّٖ/ا ل ػ ػػصف

المرزاف(ٕ)ّّٓ/ا طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِِٔ/
(ٔ)

الك

(ٖ)

شىو صذارب الص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِِٖ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ.)ُّْ/

الكص ؼ(ِ.)ُٓٗ/

صقررب الص ذرب(ْٗٔ).

ػػذرات الػػذاب(ّ) ِّٖ/ا الصتػػدرؿ كالصج ػررح لمػػف شػػرج لػػا الهشػػصرم فػػي الجػػصم الوػػحرح(ِ)ُِٔ/ا صػػذكرة الحسػػصظ= طهقػػصت

الحسصظ لمذاهي(ِ.)ّٕ/

( ٘) ٛ

ُِ .م َح َّم ُد ْب ُن َج ْع َف ٍر
محمد بن جعفر اليذلي موَّلىم أبو عبد اهلل البصري المعروف هة در صاحب الكرابيس(ٔ).
ركل ألف :ته ا ك ألكؼ ا ألراهيا ك متمر هف ار د.

ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا مكا حصؽ هف رااكراا ك رحر هف مترف(ِ).
قػػصؿ رحر ػ هػػف متػػرف :مػػف أوػػح ال ػػصس كصصهػػص(ّ)ا قػػصؿ أهػػك حػػصصـ :وػػدكؽ(ْ)ا كمق ػا اهػػف حهػػصف(ٓ)ا كاهػػف

حجر(ٔ)ا قصؿ الذاهي :الحصفظ المجكد المهت(ٕ)ا مصت

ا مىث كص ترف كمصر (ٖ).

ش ْع َب ُة هف الحجصج هف الكرد التصكي ا زدم :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ :
ُّ .
ي ْب ِن ثَا ِب ٍت
َْ .ع ِد ّْ
الخ ْطمى (ٗ) (َُ).
ألدم هف مصهت ا وصرم الككفي اهف ه ت ألهد اا هف رزرد َ
ركل ألف :اله ار هف ألصزبا ك مرمصف هف وردا كزرد هف كاب.

ركل أل ا :ته ا كأهي إ حصؽ ال هرتيا كأهي إ حصؽ ال رهص ي(ُُ).

كمقا أحمد هف ح هؿ(ُِ)ا كاهف حهصف(ُّ)ا ك الذاهي(ُْ)ا كاهف حجػر(ُٓ)ا قػصؿ التجمػي :مقػا مهػت(ُٔ)ا قػصؿ

ال صري(ُٕ)ا كأهك حصصـ(ُٖ) :ودكؽا مصت

ت أل رة كمصر

(ُٗ)

(ُ)

المقص ػي فػي ػػرد الك ػ (ُ)ّٓٔ/ا صػذكرة الحسػػصظ= طهقػصت الحسػػصظ لمػذاهي(ُ) َِِ/ا مك ػكأل أقػكاؿ ا مػصـ أحمػد هػػف ح هػؿ فػػي

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ٗٔ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ُِّ/

رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)ِْٕ/

(ّ)

شىو صذارب الص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُّّ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ِٓ.)ٗ-ٓ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ِْٕ).

(ٖ)

الكص ؼ(ِ.)ُِٔ/

(ٕ)

(ٗ)

رر أألىـ ال هى (ٗ)ٖٗ/ا طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُُّ/

الخ ْطمى :بفتْ الخاء المنقوطة بواحدة وسكون الطاء الميممة وفي آخرىا الميم ،ىذه النسبة إلى بطن من األنصـار يقـال لـو
َ

خطمة بن جشم بن مالك بن األوس بن حارثة .األنساب لمسمعاني(٘.)ٖٔٙ/

(َُ)

صصرر ا

(ُِ)

مرزاف االألصداؿ(ّ.)ُٔ/

(ُْ)

الكص ؼ(ِ.)ُٓ/

(ُٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َّّ/

(ُٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ِ/

(ُُ)

ىـ(ٕ)ِْٖ/ا الصصرر كأ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)ُٖٗ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ْْ/

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ُٔٓ/

(ُّ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)َِٕ/

(ُٓ)

صقررب الص ذرب(ّٖٖ).

(ُٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٗ.)ِْٓ-ِِٓ/

(ُٗ)

رر أألىـ ال هى (ٓ.)ْٗٔ/
( ) ٛٙ

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٕٛ :

اق ،عـ ْـن البــر ِ
ِ
اء ْبـ ِـن
َحـ َّـدثََنا َم ْح ُمـ ُ
س ـ ْف َي ُ
ـود ْبـ ُ
ـح َ َ
سـ َ
ـن َغـ ْـي َال َن قَــا َلَ :حـ َّـدثََنا َوكيـ ٌ
انَ ،عـ ْـن أَِبــي إِ ْ
ـع قَــا َلَ :حـ َّـدثََنا ُ
ََ
ِ (ٔ) ِ
َع ِ
ـن أ ُّْم
ال :لَ َّما َنَزلَ ْت َ
ازٍب ،قَ َ
ـاء َع ْم ُـرو ْاب ُ
الم ْؤ ِم ِن َ
ين} [النسـاءَ ]ٜ٘ :
َِّل َي ْ
اآليـ َة َج َ
ستَ ِوي القَاع ُدون م َن ُ
(ٕ)
ـال :يـا رس َ َّ ِ
ِ
وم إِلَى َّ
م ْكتُ ٍ
ْم ُرِني
ض ِر َير
سمَّ َمقَا َلَ :وَك َ
ان َ
َ
ص ِـر ،فَقَ َ َ َ ُ
الب َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
ـول المـو َمـا تَـي ُ
َ
(ٖ)
ِِ
اآليـ َةَ .ف َقـا َل
ص ِر َفيَ ْنَز َل المَّ ُ
إِ ّْني َ
َّـرِر } [النسـاءَ ]ٜ٘ :
ـو تَ َعـاَلى َىـذه َ
ير َ
الب َ
اآليـ َةَ ِ :غ ْي ُـر أُوِلـي الض َ
ض ِر ُ
(ْ)
ف والد ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّوا ِة»:
َّواة» ،أ َْو «المَّ ْو ِح َوالد َ
سمَّ َم« :ا ْ تُوِني ِبال َكت َ َ
صمَّى المَّ ُو َعَم ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ُ .أشرجػا الهشػػصرم فػػي وػػحرح ا كصػػصب الج ػػصد كال ػػررا هػػصب قػػكؿ اا صتػػصؿ " ال ر ػػصكم القصألػػدكف مػػف

المؤم رف غرر أكلي الضررا (...ال ص ٓٗ) إل قكلا "غسكر رحرمص" (ال ص ِّ)ا(ْ)ِْ/ا حػدرث رقػـ
ُِّٖا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ػرفا ه ػ ػػصب" ال ر ػ ػػصكم القصأل ػ ػػدكف م ػ ػػف المؤم رف"(ال ػ ػػص ٓٗ) "
 -كك ػ ػػذلؾ أشرجػ ػ ػاا كص ػ ػػصب صس ػ ػػرر الق ػ ػ أ

المجصا ػػدكف ف ػػي ػػهرؿ اا"(ال ػػص ٓٗ)ا (ٔ)ْٖ/ا ح ػػدرث رق ػػـ ّْٗٓا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي إ ػػحصؽ ه ػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ػرفا ه ػ ػػصب" ال ر ػ ػػصكم القصأل ػ ػػدكف م ػ ػػف الم ػ ػػؤم رف" (ال ػ ػػص ٓٗ)
 -كك ػ ػػذلؾ أشرجػ ػ ػاا كص ػ ػػصب صس ػ ػػرر الق ػ ػ أ

"المجصاػػدكف فػػي ػػهرؿ اا"(ال ػػص ٓٗ)ا (ٔ)ُْ/ا رقػػـ ْْٗٓا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا الحػػدرث
مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجػاا كصػصب فضػصرؿ القػرافا هػصب كصصػب ال هػي -وػم اا ألمرػ ك ػمـ-ا(ٔ)ُْٖ/ا حػدرث

رقـ َْٗٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجػا م ػػمـ فػػي وػػحرحاا كصػػصب ا مػػصرةا هػػصب ػػقكط فػػرض الج ػػصد ألػػف المتػػذكررفا(ّ)َُٖٓ/ا

حدرث رقـ ُُْا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػذلؾ أشرجػاا كصػػصب ا مػصرةا هػصب ػػقكط فػرض الج ػصد ألمػ المتػذكررفا (ّ)َُٓٗ/ا حػدرث رقػػـ

ُِْا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ِا ْل َق ِ
ون} :المتخمفون عن الجياد .التفسير الوسيط -مجمع البحوث(ٕ.)ٚٚ٘/
اع ُد َ
(ضرير :العمى.ا جصم ا وكؿ(ِ.)َُِ/

َّر ِر} :أصحاب األمراض والعاىات .التفسير الوسيط -مجمعع البحوث(ٕ.)ٚٚ٘/
ِأُوِلي الض َ
ف الصرمذما كصصب أهكاب الصس رر القرافا هصب كمف كرة ال ص ا (ٓ)َِْ/احدرث رقـَُّّ.
( ) ٛٚ

ّ .أشرجػ ػا الصرم ػػذم ف ػػي ػ ػ اا ص ػػصب الج ػػصدا ه ػػصب م ػػص ج ػػص ف ػػي الرشوػ ػ

ا ػػؿ الت ػػذر ف ػػي التق ػػكدا

(ْ)ُُٗ/ا حدرث رقـَُٕٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.
ْ .أشرجا ال صري في

اا كصصب الج صدا هصب فضؿ المجصاػدرف ألمػ القصألػدرفا(ٔ)َُ/ا حػدرث رقػـ

َُُّا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 .-ككػ ػػذلؾ أشرج ػ ػاا كصػ ػػصبا الج ػ ػػصدا هػ ػػصب فضػ ػػؿ المجصاػ ػػدرف ألم ػ ػ القصألػ ػػدرفا (ٔ)َُ/ا حػ ػػدرث رقػ ػػـ

َُِّا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا الػػدارمي فػػي ػ اا كصػػصب كصػػصب الج ػػصدا هػػصب التػػذر فػػي الصشمػػؼ ألػػف الج ػػصدا (ّ)ُٓٔٗ/ا

حدرث رقـ ِْْٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِٗٗ/ا حػػدرث رقػػـ ُُٕٖٔا مػػف طررػػؽ ككرػ هػػاا مصقػػصرب

ا لسصظ.

ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِٗٗ/ا حدرث رقـ ُٕٖٔٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجاا (ْ)َِٗ/ا حدرث رقـُٕٖٗٓا مف طررؽ ككر هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجػا الهر قػػي فػػي ػ اا كصػػصب ال ػػررا هػػصب مػػف األصػػذر هصلضػػتؼ كالمػػرض ك الزمص ػػا كالتػػذر فػػي

صرؾ الج صدا(ٗ)ّٗ/ا حدرث رقـ ُُْٖٕا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

-ككػذلؾ أشرجػاا كصػصب ال ػػررا هػػصب مػف األصػػذر هصلضػػتؼ كالمػرض ك الزمص ػ كالتػػذر فػي صػػرؾ الج ػػصدا

(ٗ)َْ/ا حدرث رقـ ُُٖٕٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرج ػ ػا اهػ ػػف اهػ ػػي ػ ػػره فػ ػػي مو ػ ػ س ا كصػ ػػصب الج ػ ػػصدا هػ ػػصب مػ ػػص ذكػ ػػر فػ ػػي فضػ ػػؿ الج ػ ػػصد كالحػ ػػث
ألمراا(ْ)ِِٔ/ا حدرث رقـُُٖٓٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٗ .أشرجا اهف حهصف في وحرح ا كصصب الكحيا هصب ذكر الشهر المػدحض قػكؿ مػف زألػـ أف اا -جػؿ
كألى -لـا (ُ)ِِٖ/ا حدرث رقـ َْا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.
إسناد ىذا الحديث:

المروزى :ثقة .سبق في حديث رقم ٕٔ
ود ْب ُن َغ ْي َال َن العدوي موَّلىم أبو أحمد
َُ .م ْح ُم ُ
َ
ِ
يع هف الجراح :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـ َُ
ِ .وك ٌ
ان هف ألرر  :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـُٖ:
س ْف َي ُ
ُّ .
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.

( ) ٛٛ

حديث رقم ٕٜ
اق اليم َدا ِن ّْي ،ع ْـن البـر ِ
اء ْب ِـن َع ِ
ـازٍب،
س ْف َي ُ
َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َةَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
َح َّدثََنا ْاب ُن أَِبي ُع َمَر قَا َلَ :ح َّدثََنا ُ
س َح َ َ ْ
ََ
ات تَقُولُيا إِ َذا أَوْي َت إِلَى ِفر ِ
ال لَ ُو :أَََّل أُعمّْم َك َكِمم ٍ
ِ
َن َّ
ـت ِم ْـن
اش َك ،فَِإ ْن ِم َّ
أ َّ
سمَّ َم قَ َ
َ
َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب َّي َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ـك،
لَ ْيمَ ِت َك ِم َّ
ت َن ْف ِسـي إِلَ ْي َ
َص َـب ْح َت َو َ
َسـمَ ْم ُ
َص ْـب َت َخ ْي ًـرا ،تَقُـو ُل :المَّ ُي َّـم أ ْ
َص َب ْح َت أ ْ
ت َعمَى الف ْطَرِةَ ،وِا ْن أ ْ
قْ ،د أ َ
ـكََّ ،ل َم ْم َجـيَ َوََّل َم ْن َجـى
ْت َ
ظ ْي ِـري إِلَ ْي َ
َم ِري إِلَ ْي َك َر ْغ َب ًة َوَر ْى َب ًة إِلَ ْي َ
ت َو ْج ِيي إِلَ ْي َكَ ،وفَ َّو ْ
ـكَ ،وأَْل َجـي ُ
ضُ
َوَو َّج ْي ُ
ت أْ
ِ
ِ َِّ ِ
ســوِل َك الَّ ـ ِذي
اءَ :ف ُق ْمـ ُ
ـت ِب ِكتَا ِب ـ َك الَّـ ِـذي أَ ْنَزْلـ َ
آم ْنـ ُ
س ـ ْم َت َقــا َل َ
ـتَ :وِبَر ُ
البـ َـر ُ
ـت َوِب َن ِب ّْي ـ َك الَّــذي أ َْر َ
م ْن ـ َك إَّل إَل ْي ـ َكَ ،
(ُ)
ِ
ِِ ِ
س ْم َت».
ال :فَ َ
س ْم َت ،قَ َ
ص ْد ِري ،ثُ َّم قَا َلَ « :وِب َن ِب ّْي َك الَّذي أ َْر َ
ط َع َن ِب َيده في َ
أ َْر َ
ُ .أشرجا الهشصرم في وحرح ا كصصب الكضك ا هصب فضؿ مف هصت ألم كضك ا(ُ)ٖٓ/ا حدرث رقػـ
ِْٕا مف طررؽ محمد هف مقصصؿا مشصمؼ ا لسصظ.

 .-كك ػػذلؾ أشرجػ ػاا كص ػػصب ال ػػدألكاتا ه ػػصب إذا ه ػػصت ط ػػصا ار كفض ػػماا(ٖ)ٖٔ/ا ح ػػدرث رق ػػـُُّٔا م ػػف

طررؽ م ددا مشصمؼ ا لسصظ.

 .-ككػػذلؾ أشرجػ ػا كص ػػصب الصكحر ػػدا هػػصب ق ػػكؿ اا صت ػػصل " ا زل ػػا هتممػػ ك المىركػ ػ ر ػ ػ دكف"ا (ال ػػص :

ُٔٔ)ا (ٗ)ُِْ/ا حدرث رقـ ْٖٖٕا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا م مـ فػي وػحرح ا كصػصب الػذكر كالػدألص كالصكهػا كاال ػصةسصرا هػصب مػص رقػكؿ أل ػد ال ػكـ كأشػد

المضج ا(ْ)َُِٖ/ا حدرث رقـ ٔٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 .-كك ػ ػػذلؾ أشرجػ ػ ػاا كص ػ ػػصب ال ػ ػػذكر كال ػ ػػدألص كالصكه ػ ػػا كاال ػ ػػصةسصرا ه ػ ػػصب م ػ ػػص رق ػ ػػكؿ أل ػ ػػد ال ػ ػػكـ كأش ػ ػػد

المضج ا(ْ)َِِٖ/ا حدرث رقـ ٕٓامف طررؽ محمد هف المم
ّ .أشرجا أهك داكد في

مشصمؼ ا لسصظ.

اا كصصب ا دبا هصب مص رقصؿ أل د ال كـا(ْ)ُُّ/ا حػدرث رقػـَْٔٓا مػف

طررؽ م ددا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجػا الصرمػػذم فػػي ػ اا كصػػصب الػػدألكاتا هػػصب فػػي دألػػص الضػػرؽا(ٓ)ٕٓٔ/ا حػػدرث رقػػـّْٕٓا
مف طررؽ سرصف هف ككر ا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرج ػا اهػػف مصجػػا فػػي ػ اا كصػػصب الػػدألص ا هػػصب مػػص رػػدألك هػػا إذا أكل إل ػ ف ار ػػاا (ِ)ُِٕٓ/ا
حدرث رقـ ّٕٖٔا مف طررؽ سرصف هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
ٔ .أشرجا الدارمي في

اا كصصب اال صرذافا هصب الػدألص أل ػد ال ػكـا(ّ)ُٕٓٔ/ا حػدرث رقػـِِٕٓا

مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما (ْ)ِٖٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُّٖٖٓا مػػف طررػػؽ أهػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

اء إِ َذا أَوى إِلَى ِفر ِ
ُّع ِ
اش ِو،)ٗٙٛ/٘( ،حديث رقمٗ.ٖٖٜ
اء ِفي الد َ
َ
ف الصرمذما كصصب أهكاب الدألكاتا هصب اب َما َج َ
َ
( ) ٜٛ

 ككذلؾ أشرجاا (ْ)َُّ/ا حدرث رقـَُِٕٖا مف طررؽ سرصف هاا جز مف مصقصرب ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجاا(ْ)ََّ/ا حدرث رقـُٕٕٖٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٖ .أشرجػ ػ ػ ػا اه ػ ػ ػػف أه ػ ػ ػػي ػ ػ ػػره ف ػ ػ ػػي موػ ػ ػ ػ ساا كص ػ ػ ػػصب ا دبا ه ػ ػ ػػصب م ػ ػ ػػص رق ػ ػ ػػكؿ الرج ػ ػ ػػؿ إذا ػ ػ ػػصـ مكاذا

ا صرقظا(ٓ)ِِّ/ا حدرث رقـَِِٓٔا مف طررؽ سرصف هف ألرر هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػ ػ ػػذلؾ أشرج ػ ػ ػاا كص ػ ػػصب ا دبا ه ػ ػ ػصب مػ ػ ػػص رقػ ػ ػػكؿ الرجػ ػ ػػؿ إذا ػػ ػػصـ مكاذا ا ػ ػػصرقظا(ٓ)ِّّ/ا حػ ػ ػػدرث

رقـِِّٓٔامف طررؽ غ در هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػ ػػذلؾ أشرج ػ ػاا كصػ ػػصب ا دبا هػ ػػصب مػ ػػص رقػ ػػكؿ الرجػ ػػؿ اذا ػ ػػصـ كاذا ا ػ ػػصرقظآ)ِّّ/ا حػ ػػدرث رقػ ػػـ

ِِٔٓٔامف طررؽ غ درا مشصمؼ ا لسصظ.

ٗ .أشرجػا أهػػك رتمػ فػػي م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا(ّ)َِّ/ا حػػدرث رقػػـ ُٖٔٔا مػػف طررػػؽ محمػػد هػػف
ه صرا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا في م د اله ار هػف ألػصزب(ّ)ِٔٔ/ا حػدرث رقػـ ُُِٕا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا

مشصمؼ ا لسصظ.

إ صد الحدرث:

ُْ .اب ُن أَِبي ُع َمَر
محمد هف رحر هف أهي ألمر التد ي(ُ) أهك ألهد اا(ِ).

ركل ألف :مركاف هف متصكر السزارما ك سرصف هف ألرر ا ألهد اا هف رجص المكي.
ركل أل ا :م مـا كالصرمذما كاهف مصجا(ّ).

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
ذكػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت ا كقػػصؿ أهػػك زرألػ ك الػػذاهي حػػصفظ ا قػػصؿ أهػػك حػػصصـ :كػػصف رجػىن وػػصلحصن

ككصف ها غسم (ٕ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ٖ)ا مصت
(ُ)

التػد ي :هسػػصح التػػرف كالػػداؿ الم ممصػػرف كفػي آشراػػص ال ػػكف -اػػذم ال ػػها إلػ ألػػدف كاػػي مدر ػ هػػصلرمف ل ػص ذكػػر فػػي الحػػدرث

إلر ص جمصأل مف التممص المهص في ص ذرب ا

(ِ)

ا مىث كأرهترف كمصرصرف(ٗ).

ا ظ ػ ػػر :الك ػ ػ ػ كا

صب(ِ.)ِّٖ/

ػػب

ػ ػػمص لإلم ػ ػػصـ م ػ ػػمـ(ُ)َٓٔ/ا الج ػ ػػرح كالصت ػ ػػدرؿ(ٖ)ُِْ/االمق ػ ػػصت اله ػ ػػف حه ػ ػػصف(ٗ)ٖٗ/ا رج ػ ػػصؿ و ػ ػػحرح

م ػ ػػمـ(ِ)ُِٕ/االصقررػ ػ ػد لمترف ػ ػػا ركاة ال ػ ػ ػ ف كالم ػ ػػص رد(ُ)ُُِ/ا ص ػ ػػذرب الكم ػ ػػصؿ(ِٔ)ّٔٗ/ا ػ ػػرر أأل ػ ػػىـ ال ػ ػػهى (ُِ)ٗٔ/ا

الكص ػػؼ(ِ)َِّ/ا المتػػرف فػػي طهقػػصت المحػػدمرف(ُ)َٗ/ا صقررػػب الص ػػذرب(ُّٓ)ا ص ػػذرب الص ػػذرب(ٗ)ُٖٓ/ا ػػذرات الػػذاب ف ػي
أشهصر مف ذاب(ِ)َُْ/االضتسص

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٔ.)ُْٔ-ّٔٗ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ٖٗ/

(ٔ)

المترف في طهقصت المحدمرف(َٗ).

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ُّٓ).

(ٓ)

الضتسص

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ُِْ/

(ٗ)

هي زرأل الرازم(ُ.)ُّٖ/

هي زرأل الرازم(ُ.)ُّٖ/

المرج ال صهؽ.

( ٓ) ٜ

ان هف ألرر  :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـُٖ:
ِ .س ْف َي ُ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ّ .أ ِبو إِ ْ
ْ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف محمدان هف رحر هف أهي ألمر التد ي ودكؽ.
حديث رقم ٖٓ

ِ
ح َّدثََنا َنصر ْب ُن عِم ٍّي الجي َ ِ
اقَ ،ع ْـن
ـح َ
سـمَ ْي َم َ
الم ْعتَ ِم ُـر ْب ُ
سَ
َْ
َ
َ
انَ ،ع ْـن أَِبيـوَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـن ُ
ُْ
ضم ُّي قَا َلَ :ح َّـدثََنا ُ
البر ِ
ـال« :ا ْ تُـوِني ِبـال َك ِت ِ
ِ
ِ
ف ،أ ِ
اء ْب ِن َع ِ
َِّل
ازٍب ،أ َّ
َو المَّ ْـو ِح»َ ،ف َكتَـ َبَ :
سمَّ َم َق َ
صمَّى المَّ ُو َعَم ْيو َو َ
سو َل المَّو َ
َن َر ُ
ََ
اع ُد َ ِ
يستَ ِوي ال َق ِ
ين} [النساءَ ،]ٜ٘ :و َع ْم ُرو ْاب ُن أ ُّْم م ْكتُ ٍ
ظ ْي ِرِه ،فَ َقا َلَ :ى ْل ِلي ِم ْن
ف َ
وم َخ ْم َ
الم ْؤ ِم ِن َ
َ ْ
َ
ون م َن ُ
( ُ)
ر ْخ ٍ
َّرِر} [النساء.]ٜ٘ :
ُ َ
صة فَ َنَزَل ْتَ ِ :غ ْي ُر أُوِلي الضَ
هؽ صشررجا في حدرث رقـُٖ

-

إ صد اذا الحدرث:
ِ
ض ِم ُّي
الج ْي َ
ص ُر ْب ُن َعم ٍّي َ
َُ .ن ْ
ض ِم ُّي (ِ) الهورم الكهرر(ّ).
الج ْي َ
ور هف ألمي هف و هصف أهي ا زدم َ
ركل ألف :أ تث هـ ألهد اا الحدا يا ك ال ضر هف رهصف.
ركل أل ا :أهي داكدا ك أهي ترـا ألهرد اا هف مك

(ْ).

كمقا رحر هف مترف(ٓ)ا ك ال صري(ٔ)ا ك اهف حهصف(ٕ)ا الذاهي(ٖ)ا كاهف حجر
قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ(َُ)ا مصت

(ٗ)

ا شم رف كمصرصرف(ُُ).

(ُ) ف الصرمذما كصصب الج صدا هصب مص جص في الرشو
(ِ)
ض ِم ّى :بفتْ الجيم والضاد المنقوطة وسـكون اليـاء ،ىـذه النسـبة إلـى الجياضـمة وىـي محمـة بالبصـرة [ٔ] ،والمشـيور
الج ْي َ
َ
أبى الجيضمي األزدي ،من أىل البصرة .األنساب لمسمعاني (ٖ.)ٖٗٙ /
منيا أبو عمرو نصر ابن عمى بن صيبان بن ّ
اؿ التذر في القتكدا (ْ)ُُٗ/ا حدرث رقـ ُٕٔ.

(ّ)

ا ظػػر :صػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ٖ)َُّ/ا ص ػػمر مػػف أشرج ػ الهشػػصرم كم ػػمـ(ُ)ِْٔ/ا المقص ػ فػػي ػػرد الك ػ (ُ)ّْْ/ا ػػرر

أألىـ ال هى (ٗ)ُّٓ/اذرؿ طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِٕٗ/
(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)ٕٗ/

(ٖ)

الكص ؼ(ِ.)ُّٗ/

ىـ(ْ.)َِْ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٗ.)ّٓٓ-ّْٓ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُِْ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ُٔٓ).

(َُ)
(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ْٔٔ/

صصرر مكلد التممص ككفرصص ـ(ِ.)ُٓٓ/
( ٔ) ٜ

ِ
سَم ْي َمان
الم ْعتَم ُر ْب ُن ُ
ُِ .
معتمر بن سميمان بن طرحان(ٔ) التميمي أبو محمد البصري يمقب بالطفيل(ٕ).
ركل ألف :مرمصف هف طرشصفا كحمرد الطكرؿا ك مس هف الح ف.

ركل أل ا :المكرلا ك اهف المهصرؾا ك إ حصؽ(ّ).

كمق ػا محمػػد هػػف ػػتد ك اهػػف متػػرف(ْ)ا كالتجمػػي(ٓ)ا كاهػػف حهػػصف(ٔ)ا كاهػػف حجػػر(ٕ)ا قػػصؿ أهػػك حػػصصـ :مق ػا
ه كممص رف كمصر (ٗ).

ودكؽ(ٖ)ا مصت

ّ .مرمصف هف طرشصف الصرميا أهك المتصمر الهورم (َُ).

ركل ألف :ا س اهف مصلؾا ك أهك إ حصؽ ال هرتيا ك أهك ألممصف.

ركل أل ا :متصمر هف مرمصفا ك تهاا ال مرط ال دكس(ُُ).

كمق ػا اهػػف ػػتد(ُِ)ا ك رحر ػ هػػف متػػرف(ُّ)ا كال ػػصري(ُْ)ا كالتجمػػي(ُٓ)ا كاهػػف حجػػر(ُٔ)ا قػػصؿ الػػذاهي:

الحصفظ ا مصـ ر ا
مصت

(ُٕ)

ىـ

مىث كأرهترف كمصر

(ُٖ)

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ْ .أ ِبو إِ ْ
(ُ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ.)ْٗ/

(ِ)

م ػػصارر ألمم ػػص ا مو ػػصر(ُ)ِّْ/ارج ػػصؿ الو ػػحرح م ػػمـ(ِ) ِّٓ/االصت ػػدرؿ كالصشػ ػرر ا لم ػػف ش ػػرج ل ػػا الهش ػػصرم ف ػػي الج ػػصم

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ِِٕ/

(ٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّّْ/

الوحرح(ِ)ّٕٔ/ا ص ذرب ا

مص كالمةصت(ِ.)َُْ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٖ.)ِْٓ-َِٓ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُِٓ/

(ٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)َّْ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ّٗٓ).

(ٗ)

ذرات الذاب في اشهصر مف ذاب(ِ)ّٖٗ/ا صصرر ا

ىـ(ُِ.)َْٖ/

(َُ)

ا ظر :صصرر ا

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)َُِ/

(ُّ)

الصتدرؿ كالصشرر لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ّ.)ُُُٓ/

(ُٓ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َّْ/

(ُٕ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ)ُُّ/

ىـ(ٗ)ُٓٔ/ا صصرر الكهرر لمهشصرم(ْ)َِ/ا صذارب ا

ػمص كالمةػصت(ِ)َُْ/ا الكص ػؼ(ُ)ُْٔ/ا المسصػ

في رد الك (ِ)ٖٕ/ا رر أألىـ ال هى (ٔ)ِّّ/ا مرزاف االألصداؿ(ِ.)ُِِ/

(ُِ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ُٖٖ/

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ُِ-ٓ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب(ُ.)ِِٓ/

(ُٖ)

ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ)ُٗٗ/

( ٕ) ٜ

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح الألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٖٔ :

ِ
ـح ِ
اب
ال :قَ َ
اق ،قَ َ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َج ْعفَ ٍر قَا َلَ :ح َّدثََنا ُ
س َح َ
اءَ :م َ
َص َ
ال َ
اس م ْن أ ْ
ش ْع َب ُةَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
ات َن ٌ
البَر ُ
ِ
ِ
ـح ِ
اب َّ
َّ
ـي
ون َ
سـمَّ َم َو ُى ْـم َي ْ
يم َيـا قَ َ
الن ِب ّْ
ش َـرُب َ
َص َ
ـاس م ْـن أ ْ
ـال َن ٌ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيـو َو َ
الن ِب ّْي َ
الخ ْم َـرَ ،فمَ َّمـا َن َـز َل تَ ْح ِر ُ
ِ
ين
ين َمـاتُوا َو ُى ْـم َي ْ
ش َـرُبوَن َيا قَ َ
سمَّ َم :فَ َك ْي َ
ـال :فَ َنَزلَ ْ
س َعمَـى الَّ ِـذ َ
َص َحا ِب َنا الَّـ ِذ َ
ف ِبي ْ
ـتِ :لَ ْـي َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
َ
(ُ)
الصاِلح ِ
ِ
ات} [الما دةْ ]ٜٖ :اآل َي َة.
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َ
-

هؽ صشررجا في حدرث رقـ ِٓ

إسناد ىذا الحديث:

ُُ .م َح َّم ُد ْب ُن َج ْعفَ ٍر اليذلي موَّلىم :مق  .حدرث رقـِٕ :
ش ْع َب ُة هف الحجصج :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ :
ُِ .

س َحاق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
ّ .أ ِبو إِ ْ
ْ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٖٕ:

اق ،ع ْـن البـر ِ
اءَ ،ولَ ْـم
ود ْب ُن َغ ْي َال َن قَا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبـو َد ُاوَد قَ َ
ـالَ :ح َّـدثََنا ُ
َح َّدثََنا َم ْح ُم ُ
ـح َ َ
سَ
ش ْـع َب ُةَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ََ
ـو عمَ ْيـ ِو وسـمَّم م َّـر ِب َن ٍ ِ
ِ
ص ِ
ـوس ِفـي الطَّ ِريـ ِ
ق
س َم ْع ُو ِم ْن ُو ،أ َّ
صمَّى المَّ ُ َ
َي ْ
ـار َو ُى ْـم ُجمُ ٌ
ـاس م َـن األَ ْن َ
سو َل المَّو َ
َن َر ُ
َ َ َ َ
(ِ)
ِ
فَقَا َل« :إِ ْن ُك ْنتُم ََّل ب َّد فَ ِ
يل»
اى ُدوا َّ
ين فَ ُرُّدوا َّ
الس ِب َ
ومَ ،و ْ
اعِم َ
ْ ُ
الس َال َمَ ،وأَعي ُنوا َ
الم ْظمُ َ
ُ .أشرجػا الػػدارمي فػػي ػ اا كصػصب اال ػػصرذافا هػػصب فػػي ال ػي ألػػف الجمػػكس فػػي الطرقػػصتا(ّ)ُّٕ/ا
حدرث رقـ ِٕٗٔا مف طررؽ تها هاا مشصمؼ ا لسصظ.
ِ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِِٖ/ا حػػدرث رقػػـ َُٖٔٓا مػػف طررػػؽ ػػته هػػاا مصقػػصرب

ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِِٖ/ا حدرث رقـَُٕٖٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)

ف الصرمذما كصصب أهكاب صس رر القرآفا هصب كمف كرة المصردةا (ٓ)ِْٓ/ا حدرث رقـَُّٓ.

ف الصرمذما كصصب اال صرذاف كا دابا هصب مص جص في الجصلس ألم الطررؽ(ٓ)ْٕ/ا حدرث رقـِِٕٔ.
( ٖ) ٜ

 ككذلؾ أشرجاا(ْ)َُّ/ا حدرث رقـُٖٖٗٔا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.ّ .أشرجا الركرص ي في م دما(ُ)ِِٗ/ا حدرث رقـ ِّّا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجا اهف حهصف في وحرح ا كصصب الجمكس ألم الطررؽا هصب ذكػر االمػر هصلشوػصؿ الصػي رحصػصج
اف ر صتمم ص مف جمػس ألمػ الطررػؽا(ِ)ّٖٓ/ا حػدرث رقػـٕٗٓا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا مشصمػؼ

ا لسصظ.

ٓ .أشرجا الهر قي في تب ا رمصفا كصصب ا مر في المتركؼ كال ي ألف الم كرا هػصب الصتػصكف ألمػ

الهر كالصقكلا(َُ)ّٗ/ا حدرث رقـُِٕٔامف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرج ػا أهػػك رتم ػ فػػي م ػ د اله ػ ار هػػف ألػػصزبا(ّ)ِْٔ/احػػدرث رقػػـُُٕٕا مػػف طررػػؽ ػػته هػػاا
مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجػ ػا اهػ ػػف أه ػػي ػ ػػرها فػػػي مو ػ ػ ساا كص ػػصب ا دبا هػ ػػصب حػػػؽ المجػ ػػصلسا(ٓ)ِّٓ/ا حػػػدرث رقػ ػػـ
ِْٗٓٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرجا أهك داكد الطرصل ي في م د اله ار هف ألػصبا(ِ)ٖٔ/ا حػدرث رقػـْٕٔا مػف طررػؽ أهػك داكد

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٗ .أشرجا الطحصكم في رح االمصرا هصب هرصف م كؿ مص ركل ألف ر ػكؿ اا -ألمرػا ال ػىـ -مػف ص رػا
ألف الجمكس هصلوتداتا(ُ)ُٓٔ/ا حدرث رقـَُٕا مف طررؽ ته هاا مصقصرب ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:
ُ .محمكد هف غرىف التدكم :مق  .هؽ في جدرثُِ.

ِ .أ َُبو َد ُاوَد الطرصل ي :مق  .هؽ في حدرثُِ:
ش ْع َب ُة هف الحجصج :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ :
ُّ .

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ْ .أ ِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.

( ٗ) ٜ

حديث رقمٖٖ :
الجـ َّـو ِ
الجـ َّـو ِ
س ْبـ ِـن أَِبــي
ص ْبـ ُ
َحـ َّـدثََنا َع ْبـ ُـد المَّ ـ ِو ْبـ ُ
ـن أَِبــي ِزَيــا ٍد قَــا َلَ :حـ َّـدثََنا األ ْ
اب أ َُبــو َ
ـن َ
ابَ ،عـ ْـن ُيــوُن َ
َحـ َـو ُ
اق ،عـ ْـن البــر ِ
ِ
َن َّ
َم ـَر َعمَــى
اء ،أ َّ
شـ ْـي ِن َوأ َّ
س ـمَّ َم َب َعـ َ
ـث َج ْي َ
الن ِبـ َّ
ص ـمَّى المَّـ ُ
ـح َ
ـح َ َ
سـ َ
سـ َ
اقَ ،عـ ْـن أَِبــي إِ ْ
إِ ْ
ـو َعمَ ْي ـو َو َ
ـي َ
ََ
ِ
أَح ِد ِىما عِم َّي ْب َن أَِبي َ ِ
ـال :فَـافْتَتَ َْ
ان ال ِقتَا ُل فَ َعِم ّّي» ،قَ َ
الوِلي ِد ،فَقَا َل« :إِ َذا َك َ
َ َ َ
طال ٍبَ ،و َعمَى اآل َخ ِر َخال َد ْب َن َ
ِ
عِم ّّ ِ
الوِليـ ِـد إِلَــى َّ
ـو َج ِ
سـمَّ َم َي ِشــي
الن ِبـ ّْ
صـمَّى المَّـ ُ
صـ ًنا فَيَ َخـ َذ ِم ْنـ ُ
ـب َم ِعــي َخاِلـ ُـد ْبـ ُ
ارَيـ ًة ،فَ َكتَـ َ
َ
ـي ح ْ
ـو َعمَ ْيـو َو َ
ـي َ
ـن َ
)
ٔ
(
ِ
ِ
ت َعَمى َّ
ابَ ،فتَ َغ َّيَر َل ْوُن ُو ،ثُ َّم َقا َلَ « :مـا تَ َـرى ِفـي َر ُج ٍـل
ِب ِو َ ،ف َق ِد ْم ُ
سمَّ َمَ ،ف َقَأرَ الكتَ َ
صمَّى المَّ ُو َعَم ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
ِ
سـوِل ِو،
ُي ِح ُّ
سـولُ ُو» ،قَ َ
ـالُ :ق ْم ُ
ض ِـب المَّـ ِوَ ،و َغ َ
َعـوُذ ِبالمَّـ ِو ِم ْـن َغ َ
ـت :أ ُ
ض ِـب َر ُ
سوَل ُوَ ،وُيح ُّب ُو المَّ ُو َوَر ُ
ب المَّ َو َوَر ُ
(ِ)
س َك َت
سو ٌل ،فَ َ
َوِا َّن َما أََنا َر ُ
ُ .أشرجا الصرمذم في

اهف أهي زرصد هاا همسظ .

اا كصصب أهػكاب الم صقػبا(ٓ)ّٖٔ/ا حػدرث رقػـ ِّٕٓا مػف طررػؽ ألهػد اا

ِ .أشرجػا اهػػف أهػػي ػػره فػػي موػ س ا كصػػصب السضػػصرؿا هػػصب فضػػصرؿ ألمػ هػػف أهػػي طصلػػب -رضػي اا

أل ا)ِّٕ/ٔ(-ا حدرث رقـ ُُِّٗا مف طررؽ أهي الجكاب هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما (ُ)ِِْ/ا ح ػػدرث رق ػػـَّٗا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي الجػ ػكاب ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:
َُ .ع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن أَِبي ِزَي ٍاد
(ٖ)
عبد اهلل بن الحكم بن أبي زياد الفطواني أبو عبد الرحمن الكوفي الدىقان
روى عن :ابن عيينو ،وأبو داود الطيالسي ،و زيد بن الحباب.

روى عنو :أبي داود ،والترمذي ،وابن ماجو

قال أبو حاتم(ٗ) ،والذىبي(٘) ،وابن حجر( :)ٙصدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)ٚ

(ُ)

يشي بو بفتْ المثناة من تحت ،وكسر الشـين المعجمـة مـن قـوليم :وشـى بـو إلـى السـمطان :سـعى بـو يعنـي النميمـة قـوت

المغتـــذي عمـــى جـــامع الترمـــذي(ٔ،) ٖٖٗ/مشـــارق األنـــوار الوىاجـــة ومطـــالع اَّلســـرار البياجـــة فـــي شـــرح ســـنن اإلمـــام ابـــن

ماجو(ٖ،)ٜٜٔ/المسند الجامع(ٖ.)ٔٛٓ/
(ِ)

ف الصرمذما كصصب الج صدا هصب مص جص مف ر صتمؿ ألم الحربا(ْ)َِٕ/احدرث رقـَُْٕ.

(ّ)

ا ظػػر :ص ػػذرب الكمػػصؿ(ُْ)ِْٕ/ا المقص ػ فػػي ػػرد الك ػ (ُ)ِّٕ/اشىو ػ صػػذارب ص ػػذرب الكمػػصؿ(ُ)ُٗٓ/امتجػػـ ػػركخ

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ّٖ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ََّ).

الطهرم(ُ)َِّ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٕ.)َُّ/
(ٓ)

(ٕ)

الكص ؼ(ُ.)ْٓٔ/

المقصت الهف حهصف(ٖ.)َّٔ/
( ٘) ٜ

مات سنو خمس وخمسين وما تين(ٔ).

الج َّو ِ
الج َّو ِ
اب
ٕ .األ ْ
اب أ َُبو َ
ص ْب ُن َ
َح َو ُ
أحوص بن جواب الضبي أبو الجواب الكوفي(ٕ).
روى عن :سفيان الثوري ،سعير بن الخمس ،وعماد بن رزيق الضبي.

روى عنو :محمد بن عبد اهلل بن نمير ،وعمي بن المديني ،وابن أبي شيبة(ٖ).
(ٗ)

قال ابن معين :ثقو

وذكره في موضع أخر ليس في ذلك القوى(٘).

قال أبو حاتم( ،)ٙو الذىبي( ،)ٚوابن حجر( :)ٛصدوق ،مات سنة إحدى عشرة وما تين(.)ٜ

اق السبيعي :صدوق .سبق في حديث رقمٔٙ :
س َح َ
س ْب ِن أَِبي إِ ْ
ُٖ .يوُن َ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ٗ .أبو إِ ْ
٘ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ح ف

إ حصؽ ال هرتي مق .

ىا مػص ألػدا أهػص
ف ألمصا غرر القصدح أف ركاة الحدرث ودكقكف شؼ ضهط ـ قمػر ن
حديث رقمٖٗ:

اق ،ع ْـن البـر ِ
ح َّدثََنا و ِ
َعَمى قَا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبو ب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
الُ « :ك َّنـا
اء قَـ َ
اص ُل ْب ُن َع ْب ِد األ ْ
ـح َ َ
سَ
َ
اشَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
َ
ََ
(َُ)
ِ ِ
َص َح ِ
شَر َر ُج ًال»
َّث أ َّ
اب َ
وت ثََال ُ
َنتَ َحد ُ
ث ِما َ ٍة َوثََال ثَ َة َع َ
طالُ َ
َص َح َ
اب َب ْد ٍر َي ْوَم َب ْد ٍر َكعدَّة أ ْ
َن أ ْ
ُ .أشرجا الهشصرم في وحرح ا كصصب المةصزما هصب ألدة أوحصب هدرا(ٓ)ّٕ/ا حػدرث رقػـ ّٕٓٗا
مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب المةصزما هصب ألدة أوحصب هدرا(ٓ)ّٕ/ا حدرث رقـّٖٓٗا مػف طررػؽ أهػي

إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
(ُ)

صصرر ا

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِٗ/

(ٓ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ّٔ/

(ٕ)

الكص ؼ(ُ)ِِٗ/امرزاف االألصداؿ(ُ.)ُٕٔ/

(ٗ)

ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ّ.)ِٓ/

(ِ)

ىـ(ُٗ.)ُٕٔ/

ص ذرب الكمصؿ(ِ)ِٖٖ/ا المقص

(ْ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)ْْ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ِّٖ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ٔٗ).

(َُ)

في رد الك (ُ)ُٓٓ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ُِٕ/

ف الصرمذما كصصب أهكاب ال ررا هصب مص جص في ألدة أوحصب أاؿ هدرا(ْ)ُِٓ/ا حدرث رقـُٖٗٓ.
( ) ٜٙ

 ككذلؾ أشرجاا كصصب المةصزما هصب ألػدة أوػحصب هػدرا(ٓ)ْٕ/احػدرث رقػـ ّٗٓٗامػف طررػؽ أهػيإ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجػا اهػف مصجػا فػي ػ اا كصػصب الج ػػصدا هػصب ال ػرارصا (ِ)ْْٗ/ا حػدرث رقػـِِٖٖا مػف طررػػؽ

أهي إ حصؽا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)َِٗ/ا حػػدرث رقػػـ ُٖٕٖٓا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرحاا كصػػصب الشػػركج ككرسرػػا الج ػصدا هػػصب ذكػػر الهرػػصف هػػصف ألػػدة أاػػؿ هػػدر
كص ت ألدة أوحصب جصلكت ػكا ا(ُُ)َُِ/ا حػدرث رقػـْٕٔٗا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا مشصمػؼ

ا لسصظ.

ٓ .أشرجػ ػ ػا اه ػ ػػف أه ػ ػػي ػ ػػرها ف ػ ػػي موػ ػ ػ ساا كص ػ ػػصب المة ػ ػػصزما ه ػ ػػصب غ ػ ػػزكة ه ػ ػػدر الكه ػ ػػرل كمصػ ػ ػ كص ػ ػػت

كأمراصا(ٕ)ّّٔ/ا حدرث رقـُِّٕٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػذلؾ أشرجػاا كصػػصب المةػػصزما هػػصب غػػزكة هػػدر الكهػػرل كمصػ كص ػػت كأمراػػصا(ٕ)ّّٔ/ا حػػدرث رقػػـ

ِّْٕٔا مف طررؽ أهي إ حصؽا مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:
ُ .و ِ
َعمَى
اص ُل ْب ُن َع ْب ِد األ ْ
َ
كاوؿ هف ألهد ا ألم هف اىؿ ا

دم أهك القص ـ أهك محمد الككفي(ُ).

ركل ألف :أهي هكر هف ألرصشا ك ككر ا كرحر هف آدـ.

ركل أل ا :الصرمذما كداكدا كاهف مصجا(ِ).

كمقا ال صري(ّ)ا ك اهف حهػصف(ْ)ا كالػذاهي(ٓ)ا كاهػف حجػر(ٔ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ :وػدكؽ(ٕ)ا مػصت ػ ا أرهػ
( ٖ)

كأرهترف كمصرصرف

ٕ .أ َُبو ب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
اش :مق  .هؽ في حدرث رقـُٕ:
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ّ .أ ِبو إِ ْ
ْ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ)َْْ/ا الكاقي هصلكفرصت(ِٕ.)ِْٖ/

(ّ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ُٕ/

(ٓ)

الكص ؼ(ِ.)ّْٔ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ِّ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)َُْ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُِّ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ٕٗٓ).

(ٖ)

صصرر ا

ىـ(ُٖ.)ِّٓ/
( ) ٜٚ

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٖ٘:

ّْيَ ،ع ْـن
س َا
يلَ ،ع ْـن ال ُّ
سـد ّْ
َح َّدثََنا َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َع ْب ِد َّ
الـر ْح َم ِن قَـا َل :أ ْ
ـرِ َ
َخ َبَرَنـا ُع َب ْي ُـد المَّـ ِو ْب ُ
وسـىَ ،ع ْـن إِ ْ
ـن ُم َ
ِ
ٍِ
شـ َـر
ِوََّل تََي َّم ُم ـوا ال َخ ِبيـ َ
ـت ِفي َن ـا َم ْع َ
ـون} [البقــرة ]ٕٙٚ :قَــا َلَ « :نَزلَـ ْ
ـث ِم ْنـ ُ
ـو تُْن ِفقُـ َ
أَِبــي َمالــكَ ،عـ ْـن َ
البـ َـراءَ ،
ص ِ
الر ُجـ ُل َيـيِْتي
ـان َّ
ـان َّ
الر ُجـ ُل َيـيِْتي ِمـ ْـن َن ْخِمـ ِو َعمَــى قَـ ْـد ِر َكثَْرِتـ ِو َوِقمَِّتـ ِوَ ،وَكـ َ
اب َن ْخـ ٍـل فَ َكـ َ
ـح َ
َصـ َ
ـارُ ،ك َّنــا أ ْ
األَ ْن َ
َىـ ُل ُّ َّ ِ
ِبال ِق ْن ِو وال ِق ْنوْي ِن فَيعمّْقُ ُ ِ
سِ
ـاع أَتَـى
س لَ ُي ْـم َ
ـان أ ْ
َح ُـد ُى ْم إِ َذا َج َ
ـام ،فَ َك َ
ـج ِدَ ،وَك َ
ـان أ َ
الم ْ
الصـفة لَ ْـي َ
َُ
َ َ
ط َع ٌ
ـو فـي َ
ِ
ضرب ُو ِبعصاهُ َفيسقُ ُ ِ
ِ
الر ُجـ ُل
ب ِفي ال َخ ْي ِر َيـيِْتي َّ
س ِر َوالتَّ ْم ِر َف َييْ ُك ُلَ ،وَك َ
اس م َّم ْن ََّل َي ْر َغ ُ
ط م َن ُ
الب ْ
الق ْن َو َف َ َ َ َ َ َ ْ
ان َن ٌ
ِ
ِبـال ِق ْن ِو ِفيـ ِو ّْ
ين
الح َ
شـ ُ
ـو» ،فَـيَ ْنَز َل المَّـ ُ
س َـر فَ ُي َعمّْقُـ ُ
ِيـا أ َُّي َيــا الَّـ ِـذ َ
ـار َك تَ َعــاَلىَ :
ـيص َو َ
ـف َوِبـالق ْن ِو َقـ ْـد ا ْن َك َ
الش ُ
ـو تََب َ
آم ُنوا أَ ْن ِفقُوا ِم ْن َ ِ
َخَر ْج َنا َل ُك ْم ِم َن األ َْر ِ
سـتُ ْم
الخ ِب َ
س ْبتُ ْم َو ِم َّما أ ْ
ض َوََّل تََي َّم ُموا َ
يث ِم ْن ُو تُْن ِفقُ َ
ـون َوَل ْ
ط ّْي َبات َما َك َ
َ
ِ ِ (ٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
طـى ،لَـ ْـم
ضـوا فيـو} [البقـرة ]ٕٙٚ :قَـالُوا« :لَ ْـو أ َّ
َع َ
َحـ َـد ُك ْم أ ْ
ِبآخذيـو إَّل أ ْ
ي إلَ ْيـو مثْـ ُل َمـا أ ْ
َن تُ ْغم ُ
َن أ َ
ُىـد َ
(ِ)
ٍ
ِ ِ
َييْ ُخ ْذهُ إََِّّل َعمَى إِ ْغ َم ٍ
ص ِال ِْ َما ِع ْن َدهُ»:
اض أ َْو َح َياء» .قَا َل« :فَ ُك َّنا َب ْع َد َذل َك َييْتي أ َ
َح ُد َنا ِب َ
ُ .أشرج ػا اهػػف مصج ػا فػػي ػ ا كصػػصب الزكػػصةا هػػصب ال ػػي أف رشػػرج فػػي الوػػدق

حدرث رقـ ُِِٖا مف طررؽ ال دما مشصمؼ ا لسصظ.

ػػر مصلػػاا(ُ)ّٖٓ/ا

ِ .أشرجا الركرص ي في م دما(ُ)ِٖٓ/ا حدرث رقـ ّْٖا مف طررؽ ال دما مشصمؼ االلسصظ.

ّ .أشرجػ الحػػصكـ فػػي الم ػ درؾا كصػػصب الصس ػػررا هػػصب ه ػػـ اا الػػرحمف الػػرحرـ ػػكرة الهقػرةا(ِ)ُّّ/ا

حدرث رقـ ُِّٕا مف طررؽ ال دما مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا الهر قػػي فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب الزكػػصةا هػػصب مػػص رحػػرـ ألم ػ وػػصحب المػػصؿ مػػف أف رتطػػي

الودق مف ر مصلاا(ْ)ِِٗ/ا حدرث رقـِٖٕٓامف طررؽ ال دما مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجػ ػ ػا اه ػ ػػف أه ػ ػػي ػ ػػره ف ػ ػػي موػ ػ ػ س ا كص ػ ػػصب الزك ػ ػػصةا ه ػ ػػصب م ػ ػػف كػ ػ ػرم أف رصو ػ ػػدؽ الرج ػ ػػؿ ه ػ ػػر
مصلاا(ِ)ّْٕ/ا حدرث رقـَُٕٖٕا مف طررؽ ألهرد اا هف مك

هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)
رممكا الشهرث) الصرمـ :القودا كالشهرث :الردم كالحراـ.
(صى َّ
ً
(هصلق ك) التذؽ مف الرطب (ِ) .

(أاؿ الوس )  :اـ السق ار مف الوػحصه الػذرف كػص كا ر ػك كف وػس م ػجد ر ػكؿ اا  -وػم اا ألمرػا ك ػمـ-ا ال م ػكف ل ػـا كال
مك ب كال مصؿ كال كلدا مكا مص كص كا مصككمرف ر صظركف مف رصودؽ ألمر ـ ه ي رأكمك ا كرمه ك ا (ّ) .
(ا غمصض)  :الم صمح كالم صام ا رقكؿ في الهر  :أغمض لي :إذا [ص ]ٖٓ:ا صزدصا مف الهر ا كا صحطصا مف الممف.

اله ر .جصم ا وكؿ(ِ.)ٓٔ/
(ال ٍّرص)  :الردم مف ي
(ِ) ف الصرمذما كصصب صس رر القرآفا هصب كرة الهقرةا(ٓ)ُّٖ/ا حدرث رقـِٕٖٗ.
( ) ٜٛ

إسناد الحديث:
الر ْح َم ِن
َُ .ع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َع ْب ِد َّ
(ِ)
ألهد اا هف ألهد الرحمف هف السضؿ هف ه راـ هف ألهد الومد الدارمي(ُ) الصمرمي

ركل ألف:ألهرد اا هف مك

ا كألسصف هف م مـا ألمر هف حسص هف غرصث.

(ّ).

ركل أل ا :م مـا كأهك داكدا كالصرمذم(ْ).

قصؿ أهك حصصـ :مق ودكؽ(ٓ)ا كذكرم اهف حهصف في المقػصت(ٔ)ا قػصؿ الشطرػب الهةػدادم مػ المقػ كالوػدؽ

كالػػكرع كالزاػػد(ٕ)ا قػػصؿ الػػذاهي كػػصف مػػف أكألرػػا التمػػـ رجص ػػد كال رقمػػد(ٖ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر :مقػػ فصضػػؿ
ا شمس كشم رف كمصرصرف(َُ).

مصقف(ٗ)ا مصت
ِ
وسى :مق  .هؽ في حدرث رقـِٓ:
ُِ .ع َب ْي ُد المَّو ْب ُن ُم َ
سَارِي َل هف رك س هف أهي إ حصؽ ال هرتي :مق  .هؽ في حدرث رقـُْ :
ّ .إِ ْ
ّْي
ُّْ .
السد ّْ

(ُُ)

إ مصألرؿ هف ألهد الرحمف هف أهي كررم ال دم

أهك محمد القر ي الككفي(ُِ).

ركل ألف :أهرا ألهد الرحمف هف أهي كررم ا كأ س هف مصلؾا كحسص هف أهي حسص.
(ُ)

الدارمي :هسصح الداؿ ك ككف ا لؼ كك ر ال ار كهتداص مرـ -اذم ال ها إل دارـ هف مصلؾ هف حسظا هف زرد م ػصة هػف صمػرـ كهرػر

(ِ)

الصمرمػػي :هسػػصح الصػػص المم ػػصة مػػف فػػكؽ كالرػػص المم ػػصة مػػف صحػػت هػػرف المرمػػي المك ػػكرصرف -اػػذم ال ػػه إل ػ صمػػرـ كالم ص ػػب إلر ػػص

(ّ)

ا ظر :الجرح كالصتدرؿ(ٓ)ٗٗ/ا المقصت الهف حهصف(ٖ)ّْٔ/ا صصرر هةداد(ُُ)َِٗ/ا طهقصت الح صهم (ُ)ُٖٖ/ا الصقررػد لمترفػ

مف صمرـ ر ب إلرا شمؼ كمرر مف ألممص كال ت ار كالسر صف .المهصب في ص ذرب ا

صب(ُ.)ْْٖ/

جمصألا مف الوحصه كالصصهترف كمف هتداـ –المرج ال صهؽ(ُ.)ِِِ/

ركاة ال ػ ػ ػ ػ ػ ف كالم ػ ػ ػ ػػص رد(َّٖ)اص ػ ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػ ػػصؿ(ُٓ)َُِ/ا ص ػ ػ ػ ػػصرر ا

ػ ػ ػ ػ ػىـ(ٔ)َُْ/ا الكص ػ ػ ػ ػػؼ(ُ)ٕٓٔ/ا ػ ػ ػ ػػرر أأل ػ ػ ػ ػػىـ

ال ػػهى (ُِ)ِِْ/ا صقررػػب الص ػػذرب(ُُّ)ا ص ػػذرب الص ػػذرب(ٓ)ِْٗ/ا هحػػر الػػدـ فػػرمف صكمػػـ فرػػا ا مػػصـ أحمػػد همػػدح اك ذـ(ٖٖ)ا
ذ ارت الذاب في أشهصر مف الذاب(ِ)َُّ/ا ا ألىـ لمزركمي(ْ.)ٗٓ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٓ.)ُِّ-َُِ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّْٔ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ٗٗ/

(ٕ)

صصرر هةداد(ُُ.)َِٗ/

(ٖ)
(ٗ)

صصرر ا

ىـ(ٔ.)َُْ/

صقررب الص ذرب(ُُّ).

(َُ)

المرج ال صهؽ.

(ُُ)

ال دل :هضـ ال رف الم مم كالص درد الداؿ -اذم ال ػه إلػ ال ػدة كاػي الهػصب كرهمػص

(ُِ)

ا ظر :صصرر المقصت لمتجمي(ٔٔ)ا الجػرح كالصتػدرؿ(ِ)ُٖٓ/ا المقػصت الهػف حهػصف(ْ)َِ/ا رجػصؿ وػحرح م ػمـ(ُ)َٔ/اص ػذرب

ػب ال ػدم الكهرػر إلر ػص

الشمر ه دة الجصم هصلككف كا ص ر ه ذم ال ه جمصأل المهصب في ص ذرب اال صب(ِ.)َُُ/

ػا كػصف رهرػ

الكمػػصؿ(ّ)ُِّ/ا المة ػي فػػي الضػػتسص (ُ)ّٖ/ا مر ػزاف االألصػػداؿ(ُ)ِّٔ/ا صقررػػب الص ػػذرب(َُٖ)ا ص ػػذرب الص ػػذرب(ّ)ُّّ/ا

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا ا مصـ أحمد همدح أك الذـ(ِْ)ا الضتسص الهف زرأل الرازم(ّ.)ٕٗٓ/
( ) ٜٜ

ركل أل ا :إ راررؿ هف رك سا مكا مصألرؿ هف أهي شصلدا ك سرصف المكرم(ُ).
كمق ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ(ِ)ا كالتجمػػي(ّ)ا اهػػف حهػػصف(ْ)اقػػصؿ رحر ػ القطػػصف :ال هػػأس هػػا(ٓ)ا قػػصؿ أهػػك زرأل ػ

لػػرف(ٔ)ا قػػصؿ أهػػك حػػصصـ ركصػػب حدرم ػ كال رحػػص هػػا(ٕ)ا قػػصؿ الػػذاهي :ح ػػف الحػػدرث(ٖ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر:
ودكؽ ر ـ كرمي هصلص ر (ٗ)ا مصت
ٓ .أَِبو َماِل ٍك
غزكاف أهك مصلؾ الةسصرم الككفي(ُُ).

ه كأل ررف كمصر

(َُ)

ركل ألف :ألمصر هف رص را كاهف ألهصسا كاله ار هف ألصزب.

ركل أل ا :مم هف ك رؿا مكا مصألرؿ ال دما كحورف هف ألهد الرحمف(ُِ).
(ُٓ)
كمقا اهف مترف(ُّ)ا كاهف حهصف(ُْ)ا ك اهف حجر
ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكـ ألم إ صد الحدرث:

إ صد الحدرث ضترؼ

التعميق:

ف ألمصا القصدح أف إ مصألرؿ هف ألهد اا ال دم ودكؽ ر ـ.

ون}
الخ ِب َ
ِوََّل تََي َّم ُموا َ
يث ِم ْن ُو تُْن ِفقُ َ
َ
كالمت  :رص أر ص الذرف آم كا أ سقكا مف جرٍّد مص ك ػهصـ كحىلػاا كأ سقػكا مػف طرهػصت مػص أشرجػا اا

لكػػـ مػػف ج ػكؼ ا رضا ػكا كػػصف مػػف ال هػػصتا أك المتػػصدفا أك غرػػر ذلػػؾ .كال صقوػػدكا هػػصلردم مػػف
أمكالكـا أك الحراـ م ص لصيٍ ًسقيكا م ا.
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ّ.)ُّْ-ُِّ/

(ِ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا ا مصـ أحمد همدح أك الذـ(ِْ).

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)َِ/

(ّ)

صصرر المقصت لمتجمي(ٔٔ).

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ّ.)ُّْ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُٖٓ/

(ٔ)

الضتسص

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ِْٕ/

(ٗ)

هي زرأل الرازم(ّ.)ٕٗٓ/

صقررب الص ذرب (َُٖ).

(َُ)

المرج ال صهق .
ا

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ِْٔ-ِْٓ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ِّٗ/

(ُُ)

الك

(ُّ)

شىوا صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)َّٔ/ا الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ٓٓ/

(ُٓ)

كا

مص لإلمصـ م مـ(ِ)ِٕٓ/ا المقص

في رد الك (ِ.)َٔ/

صقررب الص ذرب(ِْْ).

( ٓٓٔ )

ضوا ِفي ِو}:
ستُم ِبآ ِخ ِذي ِو إََِّّل أَن تُ ْغ ِم ُ
ِوَل ْ
َ
أم أ كـ لك أألطصكـ أحد مف اذا الو ؼا مص قهمصمػكم كال أشػذصمكم إال ص ػصاىن فػي هتػض حقكػـ.
(ُ)

فأألطكا ال صس ممؿ مص صحهكف أف صأشذكم

كرػػػؼ رػػػركؽ لكػ ػػـ أف صصوػػػدقكا هصلشهرػ ػػث الػػػردم ا كال صرضػػػكف ذل ػػؾ

س ػػػكـ إال أف صص ػ ػػصامكا

كصص ػػصمحكا فرػػا ص ػػصاؿ مػػف غػػض هوػرم ألػػف ػػي فمػػـ رػػر الترػػب فرػػاا كلػػك كػػصف حػػدكـ حػػؽ أك درػػفا
فجص كـ دكف حقكـ لـ صأشذكم هح صب الجرد حص ص قوكما فكرػؼ صرضػكف لػي مػص ال صرضػكف

فحقي ألمركـ مف أطرب أمكالكـ كأ س ا.

س ػكـ؟

كاألممكا أف اا -مكاف أمركـ هصلودقصت كهصلطرب م ص -ف ك غ ي أل ص كألف إ سػصقكـ كغ ػي ألػف

جمر شمقاا مكا مص رأمركـ ها لم ستصكـا كلصحقرؽ الم صكاة هرف الة ي كالسقررا كلرشصهركـ فرمػص ص سقػكفا فػى
(ِ)
صصقرهكا إلرا هصلردم
ـو تُ ِ
ـون} [البقــرة ،]ٕٙٚ:الك اراػ الم ػػصسصدة مػػف اػػذا
ِو ََّل تََي َّم ُم ـواْ ا ْل َخ ِبيـ َ
ـث ِم ْنـ ُ
نفقُـ َ
وقولــو تعــالىَ :
(ّ)
الشطصب صتمقت هستؿ مف أفتصؿ المكمسرف اك إ سصؽ المصؿ الشهرث فجتمصا مكركانص.
حديث رقمٖٙ :
اق ،عـ ْن أَِب ِ
ِ ِ
ص ٍ
يـو،
َح َّدثََنا أ َُبو ُكَرْي ٍب قَا َل :أ ْ
وس َ
س َح ُ
ـح َ َ
سَ
ف ْب ِن أَِبـي إِ ْ
َخ َبَرَنا إِ ْ
يم ْب ِن ُي ُ
اق ْب ُن َم ْن ُ
ورَ ،ع ْن إ ْبَراى َ
اق ،ع ْن أَِبي برَدةَ ،ع ْن البر ِ
ِ
ِ
اء ْب ِـن َع ِ
سـمَّ َم
ـازٍب ،قَ َ
صـمَّى المَّ ُ
ـالَ :ك َ
س َح َ َ
َع ْن أَِبي إِ ْ
ـو َعَم ْيـو َو َ
سـو ُل المَّـو َ
ـان َر ُ
ُْ
َ ََ
(ْ)
ِ
يتَو َّ ِ
اد َك»
الم َن ِام ،ثُ َّم َيقُو ُلَ« :ر ّْب ِق ِني َع َذ َاب َك َي ْوَم تَ ْب َع ُ
ث ِع َب َ
ََ
س ُد َيمي َن ُو ع ْن َد َ
ُ .أشرجػا م ػمـ فػػي وػحرح ا كصػصب وػػىة الم ػصفررف كمكاضػ الوػىةا هػصب ا ػػصحهصب رمػرف ا مػػصـا

(ُ)ِْٗ/ا حدرث رقـ ِٔا مف طررؽ أهي كرربا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما(ْ)ُِٖ/ا حدرث رقـ ُْٖٓٗا مف طررػؽ أهػي إ ػحصؽا مصقػصرب

ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـُٕٖٓٓا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجاا(ْ)َُّ/احدرث رقـ ُْٖٗٔا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

ا ظػػر :أضػػكا الهرػػصف فػػي إرضػػصح القػػرآف هػصلقرآف(ٖ)ْٖ/اصس ػػرر ال ػػمتص ي(ُ)ِِٕ/اصس ػرر اهػػف كمرػػر(ُ)ٔٗٔ/االصس ػػرر القرآ ػػي

لمقػػرآف(ِ)ِّْ/افػػي ظػػىؿ القػػرآف(ُ)َّّ/ا الصس ػػرر الك ػػرط لط طػػص ي(ُ)ُٔٓ/اصس ػػرر القرطهػػي(ّ)َِّ/ا اال ػػصرتصب فػػي هرػػصف
ا

(ِ)
(ّ)
(ْ)

هصب(ُ)َُِ/ا رؿ ا كطصر(ْ)ُّٕ/ا الصحهرر رضصح متص ي الصر رر(ِ.)ّٓ/

الصس رر الم رر لمزحهمي(ّ.)ٓٗ/
ألمـ أوكؿ السقا(ُ.)ُِٕ/

ف الصرمذما كصصب الدألكاتا هصب م اا(ٓ)ُْٕ/ا حدرث رقـّّٗٗ.
( ٔٓٔ )

 ككذلؾ أشرجاا(ْ)َّّ/ا حدرث رقـُُٖٕٖا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.ّ .أشرج ػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ د اله ػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)ْٖ/ا حػػدرث رقػػـْْٕا مػػف طررػػؽ أه ػي

إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجا الركرص ي في م دما(ُ)ُِّ/ا حدرث رقـِْٗا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.
ٓ .أشرجػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرح ا كصػػصب ال ػػكـا هػػصب ذكػػر مػػص رقػػكؿ المػػر إذا أكل إلػ مضػػجتا رررػػد

ال كـا(ُِ)َّّ/ا حدرث رقـ ِِٓٓا مف طررؽ أهي إ حصؽا مشصمؼ ا لسصظ.

 -كذلؾ أشرجاا كصػصب ال ػكـا هػصب الػذكر الشهػر المػدحض قػكؿ مػف زألػـ أف اػذا الشهػر لػـ ر ػمتا أهػي

إ ػػحصؽ ألػػف اله ػ ار ا (ُِ)ِّّ/ا حػػدرث رقػػـ ِّٓٓا مػػف طررػػؽ أحمػػد هػػف ألمػػي هػػف المم ػ ا مصقػػصرب

ا لسصظ.

 -كذلؾ أشرجاا كصػصب آداب ال ػكـا هػصب ذكػر الشهػر المػدحض قػكؿ مػف زألػـ أف اػذا الشهػر لػـ ر ػمتا

أهػي إ ػػحصؽ ألػػف الهػ ار ا (ُِ)ِّّ/ا حػػدرث رقػػـ ِّٓٓا مػػف طررػػؽ أحمػػد هػػف ألمػػي المم ػ ا مشصمػػؼ
ا لسصظ.

ٔ .أشرجا أهك رتم في م د اله ار هف ألصزبا(ّ)ُِٔ/ا حدرث رقػـ ُُُٕا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽا
مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجا اهف أهي ره في مو ساا كصصب ا دبا هػصب مػف كػصف رقػكؿ إذا أشػذت مضػجتؾ فطػ رػدؾ

الرمرف صحت شدؾ ا رمفا(ٓ)ِّْ/احدرث رقـ ِّٕٓٔا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرجػاا كصػػصب الػػدألص ا هػػصب مػػص قػػصلك فػػي الرجػػؿ إذا أشػػذ مضػػجتا كأكل الػ ف ار ػا مػػص رػػدألك

هاا (ٔ)ّٗ/ا حدرث رقـ ُُِّٗا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

إ صد الحدرث:

ُ .أ َُبو ُكَرْي ٍب محمد بن العالء بن كريب اليمداني :ثقة .سبق في حديث رقمٕٕ.
ص ٍ
ور
س َح ُ
ِ .إِ ْ
اق ْب ُن َم ْن ُ

إ حصؽ هف م وكر ال مكلي مكالاـ أهك ألهد الرحمف الككفي(ُ).

ركل ألف :إ راررؿا كزارر هف متصكر ا مكاهراارـ هف رك ؼ هف أهي إ حصؽ ال هرتي.
ركل أل ا :أهك ترـا كألهصس الت هرما كأهك كررب(ِ).
قصؿ محمد هف تد :شىف المأمكف(ّ)ا

(ُ)

ا ظ ػػر :الص ػػصرر الكهر ػػر لمهش ػػصرم(ُُ) َّْ/اذك ػػر أ ػػمص الص ػػصهترف كم ػػف هت ػػداـ م ػػف و ػػحت ركارص ػػا أل ػػف المق ػػصت أل ػػد الهش ػػصرم

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُ.)َِٓ/

كم مـ(ُ)ٓٗ/ا المقص

(ّ)

في رد الك (ُ)ُّٕ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ِ)ُُّ/االمصسؽ ك السصرؽ(ُ.)ِْٓ/

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ِّٕ/
( ٕٓٔ )

قػػصؿ رحر ػ هػػف متػػرف :لػػرس هػػا هػػأس(ُ)ا قػػصؿ التجمػػي مق ػا(ِ)ا ذكػػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت(ّ)ا قػػصؿ اهػػف
شمس كمصرصرف(ٓ).

حجر :ودكؽ(ْ)ا مصت
ِ ِ
اق هف أهي إ حصؽ ال هرتي :ودكؽ ر ـا هؽ في حدرث رقـِِ .
وس َ
س َح َ
ف ْب ِن أَِبي إِ ْ
يم ْب ِن ُي ُ
ّ .إ ْبَارى َ
ْ .يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي :ثقة .سبق في حديث رقمٕٕ .
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ٓ .أَِبو إِ ْ
ٔ .أَِبو ُب ْرَدةَ هف أهي مك اال ترم ا ما الحصرث كرقصؿ ألصمر هف ألهد اا هف قرس(ٔ).
روى عن :عبد اهلل بن سالم ،والمغيرة ،والبراء بن عازب.

روى عنو :أبو إسحاق السبيعي ،وأبو إسحاق الشيباني ،ويونس بن أبي إسحاق(ٕ).
(ٔٔ)

وثقو محمد بن سعد( ،)ٛوالعجمي( ،)ٜو ابن حبان(ٓٔ) ،وابن حجر

قال عبد الرحمن بن يوسف بـن خـراش :صـدوق وقـال فـي موضـع أخـر ثقـة(ٕٔ) ،قـال الـذىبي :اإلمـام
الفقيو الثبت(ٖٔ) ،مات سنو ثالث وما ة(ُْ).

 .ٚاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث ضعيف؛ ألن عمتو القادحة أن إهراارـ هف رك ؼ أهي إ حصؽ ال هرتي ودكؽ ر ـ.

(ُ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ)ِّْ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)َّ/

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ُُِ/

(ٓ)

رجصؿ وحرح م مـ(ُ)ّٓ/ا الكص ؼ(ُ.)ِّٗ/

(ِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َِِ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(َُّ).

(ٔ)

الطهقػػصت الكهػػرل (ٔ)ِٕٕ/ا صػػصرر اهػػف متػػرف -ركار ػ الػػدكرم(ّ)ِْٔ/االصػػصرر الكهرػػر(ٔ)ْْٕ/االك ػ كا

ػػمص لإلمػػصـ م ػػمـ

(ُ)ُْٗ/ا الجػػرح كالصتػػدرؿ (ٔ)ِّٓ/ا الصتػػدرؿ كالصش ػرر لمػػف شػػرج لػػا الهشػػصرم فػػي الجػػصم الوػػحرح(ّ)َِٔ/ا صػػذكرة الحسػػصظ=
طهقصت الحسصظ لمذاهي (ُ.)ّٕ/

(ٕ)

ص ذرب الص ذرب (ُِ.)ُٖ/

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُْٗ/

(ٖ)

ص ذرب ا

مص كالمةصت (ِ.)ُٕٗ/

(َُ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ُٖٕ/

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ(ّّ.)َٕ-ٔٔ/

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

رر أألىـ ال هى (ْ.)ّّْ/

صصرر ا

ىـ(ٕ)ِٖٓ/االكص ؼ(ِ.)َْٕ/
( ٖٓٔ )

المبحث الثالث
أحاديث البراء بن عازب –رضي اهلل عنيما -في سنن النسا ي الصغرى
حديث رقمٖٚ:
اعي َل ْب ِن إِ ْب ا ِ
أحديثَ ْخبرَنا مح َّم ُد ْب ُن إِسم ِ
قَ ،ع ْـن َزَك ِرَّيـا ْب ِـن
يم قَ َ
وس َ
ـف ْاأل َْزَر ُ
ـح ُ
اق ْب ُ
سَ
ََ ُ َ
ـالَ :ح َّـدثََنا إِ ْ
ـن ُي ُ
َ
َْ
ـرى َ
اق ،عـ ِـن ا ْلبــر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ْبـ ِـن َعـ ِ
س ـمَّ َم
ـح َ َ
سـ َ
أَِبــي َاز ـ َـدةََ ،عـ ْـن أَِبــي إِ ْ
ص ـمَّى اهللُ َعَم ْي ـو َو َ
ســو ُل المَّ ـو َ
ـازٍب َقــا َلَ « :ق ـد َم َر ُ
ََ
ِ
صمَّى َن ْح َو َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِ
صـمَّى
شَر َ
س ِستَّ َة َع َ
ش ْيًرا ،ثُ َّم إِ َّن ُو ُو ّْج َو إَِلى ا ْل َك ْع َب ِة» فَ َم َّر َر ُج ٌل قَ ْد َك َ
ـان َ
ا ْل َمدي َن َة ،فَ َ
َن رس َ ِ
ِ
ِ
م َع َّ
ص ِ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـ ِو
ـال :أَ ْ
ـار فَقَ َ
الن ّْ
شَ
ـول المَّـو َ
ـي ُد أ َّ َ ُ
سـمَّ َم َعمَـى قَ ْـوٍم م َـن ْاألَ ْن َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
بي َ
َ
ِ (ُ)
سمَّ َم قَ ْد ُو ّْج َو إِلَى ا ْل َك ْع َب ِة فَا ْن َح ِرفُوا إِلَى ا ْل َك ْع َبة
َو َ
ُ .أشرجػا الهشػػصرم فػػي وػػحرح ا كصػػصب ا رمػػصفا هػػصب الوػػىة مػػف ا رمػػصفا(ُ)ُٕ/ا حػػدرث رقػػـَْا
مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػذلؾ أشرجػاا كصػصب الوػػىةا هػػصب الصكجػا حػػك القهمػا حرػػث كػػصفا (ُ)ٖٖ/ا حػدرث رقػػـّٗٗا مػػف

طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب صس رر القرآفا هصب قكلا صتصل ( رقكؿ ال ػس ص مػف ال ػصس مػص كالاػـ ألػف قهمػص ـ

الص ػػي ك ػػص كا ألمر ػػص ق ػػؿ ا الم ػػرؽ كالمة ػػرب ر ػػدم م ػػف ر ػػص إلػ ػ و ػػرط م ػػصقرـ)ا (ٔ)ُِ/ا ح ػػدرث
رقـْْٖٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ػرفا هصب(لكػػؿ كج ػ اػك مكلر ػػص فص ػػصهقكا الشرػرات أر مػػص صكك ػكا هػػصت
 -ككػذلؾ أشرجػاا كصػػصب صس ػرر القػ أ

هكـ اا جمرتصن إف اا ألم كػؿ ػي قػدرر)ا (ٔ)ِِ/ا حػدرث رقػـِْْٗا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرج ػا م ػػمـ فػػي وػػحرحاا كصػػصب الم ػػصجد كمكاض ػ الوػػىةا هػػصب صحكرػػؿ القهم ػ مػػف القػػدس إل ػ

الكته ا (ُ)ّْٕ/ا حدرث رقـُُا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف مصقصرب ا لسصظ.

 -ككػػػذلؾ أشرج ػ ػاا كصػ ػػصب الم ػ ػػصجد كمكاض ػ ػ الوػ ػػىةا هػ ػػصب صحػ ػػكؿ القهم ػ ػ مػ ػػف القػ ػػدس إل ػ ػ الكته ػ ػ ا

(ُ)ّْٕ/ا حدرث رقـُِا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجػ ػا الصرم ػػذم ف ػػي ػ ػ اا كص ػػصب الو ػػىةا ه ػػصب م ػػص ج ػػص ف ػػي اهص ػػدا القهمػ ػ ا (ِ)ُٔٗ/ا ح ػػدرث

رقـَّْا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب صس رر القرآفا هصب كرة الهقرةا (ٓ)َِٕ/ا حدرث رقـِِٔٗا مػف طررػؽ أهػي

إ حصؽ هاا جز مف مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ف ال صريا كصصب الوىةا هصب فرض القهم ا (ُ)ِّْ/احدرث رقـ.ْٖٗ.
( ٗٓٔ )

ْ .أشرجا ال صري في

اا كصصب الوىةا هصب فرض القهم ا (ُ)ِِْ/ا حدرث رقـْٖٖا مػف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب القهم ا هػصب ا ػصقهصؿ القهمػ ا (ِ)َٔ/ا حػدرث رقػـ ِْٕا مػف طررػؽ محمػد هػف

إ مصألرؿ هف إهراارـ هاا همسظ .

ٓ .أشرجػ ػا اه ػػف مصجػ ػا ف ػػي ػ ػ اا كص ػػصب إقصمػ ػ الو ػػىة كال ػ ػ ا فر ػػصا ه ػػصب القهمػ ػ ا (ُ)ِِّ/ا ح ػػدرث

رقـََُُا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما(ْ)ِّٖ/ا حدرث رقـُُٖٓا مف طررؽ أهي إ ػحصؽ هػااجز مػف

الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِٖٖ/ا حدرث رقـُِٖٔٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما (ُ)َِٖ/ا حػػدرث رقػػـِٖٕا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػحصؽ هػػاا جػػز مػػف

الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٖ .أشرجا الهر قي في ػ ف الكهػرلا كصػصب جمػصع أهػكاب ا ػصقهصؿ القهمػ ا هػصب صحكرػؿ القهمػ مػف المقػدس

إل الكته ا(ِ)ّ/ا حدرث رقـَُِٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٗ .أشرج ػا ال ػػصري فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب الم ػػصجدا هػػصب فػػرض ا ػػصقهصؿ القهم ػ ا (ُ)ْٓٔ/ا حػػدرث

رقـْٖٗا مف طررؽ محمد هف إ مصألرؿ هف إهراارـ هاا مصقصرب ا لسصظ.
َُ.

أشرجا اهف اهي ره في مو س ا كصصب الومكاتا هػصب فػي الرجػؿ روػمي هتػض وػىصا لةرػر

القهمػ مػػف قػػصؿ :رتصػػد ه ػػصا(ُ)ِْٗ/ا حػػدرث رقػػـُّّٕامػػف طررػػؽ أه ػي إ ػحصؽ هػػاا جػػز مػػف الحػػدرث
مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث:

ِ ِ
ُ .مح َّم ُد ْب ُن إِ ِ
يم
َُ
ْ
س َماعي َل ْب ِن إ ْبَارى َ
(ٔ)
محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن مقسم األسدي أبو عبد اهلل ويقال أبو بكر البصري .
روى عن :عبد الرحمن بن ميدي ،واسحاق بن يوسف األزرق ،وجعفر بن عون.
روى عنو :النسا ي ،وأبو زرعة ،وأبو بشر الدوَّلبي(ٕ).

قال النسا ي :قاضي حافظ ثقة(ٖ) ،قال الدارقطنيَّ :ل بيس بو(ٗ) ،ذكره ابن حبان في الثقات(٘)،

(ُ)

صصرر دم ؽ الهف أل صكر(ِٓ)ْٕ/ا أ رس ال صرم صشرر أحصدرث فصح الهصرم(ٕ.)َْٕٓ/

(ّ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)ِّٕ/ا ذشررة التقه في رح المجصه (ٗ.)ُّّ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ٓٔ/

(ْ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ)ٓٓٔ/ا مشصور صصرر دم ؽ(ِِ.)ُِ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ُْٕ-ْٔٗ/

( ٘ٓٔ )

قال ابن حجر :ثقو(ٔ) ،مات سنو أربع وستين وما تين(ٕ).

ق
وس َ
ف ْاأل َْزَر ُ
س َح ُ
ٕ .إِ ْ
اق ْب ُن ُي ُ
إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي أبو محمد الواسطي المعروف باأل زرق(ٖ).
روى عن :معاويو بن عمرو األ زدي ،وزكريا بن أبي از دة ،وسميمان األعمش.
روى عن :أحمد بن خالد الخالل ،أحمد بن حنبل ،والنسا ي(ٗ).

وثقو أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين(٘) ،والعجمي( ،)ٙوابـن حبـان( ،)ٚوابـن حجـر( ،)ٛقـال أبـو حـاتم:

صحيْ الحديث صدوق َّل بيس بو( ،)ٜمات سنة خمس وتسعين وما ة(ٓٔ).
َٖ .زَك ِرَّيا ْب ِن أَِبي َازِ َدةَ
زكريا بن أبي از دة واسمو خالد بن ميمون بن فيروز أو يحيى الكوفي(ٔٔ).
روى عن :أبي إسحاق السبيعي ،وعامر الشعبي ،وسماك بن حرب.

روى عنو :الثوري ،وشعبة ،وابن المبارك(ٕٔ).

وثقو أحمد بن حنبل(ٖٔ) ،والعجمي(ٗٔ) ،والنسا ي(٘ٔ) ،قال ابن معين :صالْ(،)ٔٙ

(ُ)
(ِ)
(ّ)

صقررب الص ذرب(ْٖٔ).

صصرر ا

ىـ(َِ.)ُٖٓ/

ا ظ ػػر :صػ ػػصرر هةػ ػػداد(ٔ)ُّٔ/االص ػػصرر الكهرػ ػػر لمهشػ ػػصرم(ُ)َْٔ/ا الك ػ ػ كا

ا موصر(ُ)ُِٖ/االمقص
(ْ)

في رد الك (ِ.)ُٓ/

ػ ػػمص لإلمػ ػػصـ م ػ ػمـ(ِ)ِْٕ/ام ػ ػػصارر ألممػ ػػص

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ْٗٗ-ْٗٔ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ِٕٓ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ِٓ/

(ٗ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ِّٖ/

(ٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِٔ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(َُْ).

(َُ)
(ُُ)

ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ْْٓ/

ا ظػػر :صػػصرر ا

ػػىـ(ٗ)ُّٔ/االصػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ّ)ُِْ/ام ػػصارر ألممػػص ا موػػصر(ُ)ِٔٗ/االصتػػدرؿ كالصش ػرر لمػػف

شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ)ُٓٗ/ال صف المرزاف(ٕ.)َِِ/

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ِّٗ/

(ُّ)

ا ظر :الجكاارر الضر في طهقصت الح سر (ُ)ِْْ/اهحر الدـ فرمف صكمػـ فرػا ا مػصـ أحمػد همػدح أك ذـ(ُ)ٓٔ/امك ػكأل أقػكاؿ

(ُْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُٔٓ/

ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ)َّٗ/ا رر أألىـ ال هى (ٔ.)ِّٕ/
(ُٓ)
(ُٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ّ.)ِّٔ-ّٓٗ/

المرج ال صهؽ.

( ) ٔٓٙ

قال أبو حـاتم لـين الحـديث كـان يـدلس(ٔ) ،قـال أبـو زرعـة :صـويمْ يـدلس كثيـ ارً عـن الشـعبي(ٕ) ،قـال

الدارقطني :وصفة بالتدليس من الطبقة الثانية(ٖ) ،قال الذىبي :ثقة (ٗ)يدلس عـن شـيخة(٘) ،قـال ابـن
حجر :ثقة كان يدلس وسماعو من ابي إسحاق(،)ٙمات سنة تسع وأربعين وما ة(.)ٚ

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصػا القصدحػ

ػمصع زكررػص مػف أهػي إ ػحصؽ كػصف هتػد اشصىطػاا أمػص صػدلرس

زكررص كألدـ صوررحا هصل مصعا ف ك مف المرصه المص ر ممف احصمؿ ا رم صدلر ـ.
حديث رقمٖٛ:

ِ
ِ
ِ
ـن َع َّي ٍ
ـالَ :ح َّـدثََنا أ َُبـو
أْ
ـالَ :ح َّـدثََنا ُزَى ْي ٌـر ،قَ َ
ـاش ،قَ َ
س ْي ُن ْب ُ
َخ َبَرِني ى َال ُل ْب ُن ا ْل َع َالء ْب ِن ى َال ٍل ،قَا َلَ :ح َّدثََنا ُح َ
ق ،ع ْن ا ْلبر ِ
َح َد ُىم َك َ ِ
َن َيتَ َع َّ
اء ْب ِن َع ِ
ش ْـي ًا َوََّل
ازٍب :أ َّ
َن َييْ ُكـ َل َ
ـو أ ْ
ـام قَ ْب َـل أ ْ
شـى لَ ْـم َي ِح َّـل لَ ُ
إِ ْ
َن أ َ ْ
س َح َ َ َ َ
ـان إ َذا َن َ
الشـمس ،حتَّـى َنَزلَ ْ ِ ِ
ِ
شرب لَ ْيمَتَ ُو ويوم ُ ِ
ش َـرُبوا} [البقـرة:
ِو ُكمُـوا َوا ْ
ـو ،م َـن ا ْل َغـد َحتَّـى تَ ْغ ُـر َب َّ ْ ُ َ
َي ْ َ َ
ـت َىـذه ْاآل َيـ ُةَ :
َ َْ َ
ِ
ـت ِفــي أَِبـي قَ ْـي ِ
ـو َو ُىـ َـو
َس َـوِد} [البقـرة ،]ٔٛٚ :قَـ َ
س ْب ِـن َع ْم ٍـرو ،أَتَـى أ ْ
الَ :وَنَزلَ ْ
َىمَ ُ
 ]ٔٛٚإِلَـى ِا ْل َخ ْـيط ْاأل ْ
شـ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ـك
ـي ٌء َوَل ِكـ ْـن أ ْ
س َلـ َ
ـوَ :مــا ِع ْنـ َـد َنا َ
امَأرَتُـ ُ
َخـ ُـر ُج أَْلــتَم ُ
َ
ـيء َف َقاَلــت ْ
شـ ْ
صــا ٌم َب ْعـ َـد ا ْل َم ْغــربَ ،ف َقــا َلَ :ىـ ْـل مـ ْـن َ ْ
ِ
ِ
َص َـب َْ
ام ،فََر َج َع ْت إَِل ْيو فَ َو َج َدتْ ُو َنا ًما َوأ َْي َق َ
ظتْ ُوَ ،فَم ْـم َي ْط َع ْـم َ
َع َ
ش ْـي ًا َوَب َ
اء ،فَ َخَر َج ْت َوَو َ
ـات َوأ ْ
ض َع َأر َ
ش ً
ْس ُو فَ َن َ
ِ ِ (ٖ)
ِ
ف َّ
َن تَ ْن ِز َل َى ِذ ِه ْاآل َي ُة فَيَ ْنَز َل المَّ ُو فيو
صَ
الن َي ُار فَ ُغ ِش َي َعَم ْي ِوَ ،وَذِل َك قَ ْب َل أ ْ
صا ًما َحتَّى ا ْنتَ َ
َ
ُ .أشرجا الهشػصرم فػي وػحرح ا كصػصب الوػكـا هػصب قػكؿ اا جػؿ ذكػرة (أحمػؿ لكػـ لرمػ الوػرصـ الرفػث
إل

صركـ( )...الهقرةُٕٖ)ا (ّ)ِٖ/ا حدرث رقـُُٓٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجػا أهػػك داكد فػػي ػ اا كصػػصب الوػػكـا هػػصب مهػػدأ فػػرض الوػػرصـا(ِ)ِٗٓ/ا حػػدرث رقػػـُِّْا
مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ)ْٓٗ/ا المدل كف(ُ)ْٗ/اأ مص المدل رف(ُ.)ْٖ/

(ِ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ِّٗ/

(ْ)

الركاة المقصت المصكمـ فر ـ همص ال ركجب رداـ(ُ.)ْٗ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

(ّ)

طهقصت المدل رف= صتررؼ أاؿ الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ُ.)ُّ/

(ٓ)

الكص ؼ(ُ.)َْٓ/

(ٕ)
(ٖ)

ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ِِّ/
ف ال صريا كصص ب الورصـا هصب( صأكرؿ قكؿ اا صتػصل ( :ككمػكا كا ػرهكا حصػ رصهػرف لكػـ الحػرط ا هػرض مػف الشػرط ا

السجرا(ْ)ُْٕ/ا حدرث رقـ ُِٖٔ.

( ) ٔٓٚ

ػكد مػف

ّ .أشرجا الصرمذم في

القرفا هصب كرة الهقرةا(ٓ)َُِ/احػدرث رقػـ ِٖٔٗا مػف
اا كصصب الصس رر آ

طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػ ػ ػ ػا الػ ػ ػ ػػدارمي فػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ اا كصػ ػ ػ ػػصب الوػ ػ ػ ػػكـا هػ ػ ػ ػػصب مص ػ ػ ػ ػ رم ػ ػ ػ ػػؾ المص ػ ػ ػ ػػحر ألػ ػ ػ ػػف الطتػ ػ ػ ػػصـ

كال رابا(ِ)َُّٓ/ا حدرث رقـُّٕٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجا أحمد هف ح هؿ فػي م ػ دما(ْ)ِٗٓ/ا حػدرث رقػـُِٔا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا مشصمػؼ

ا لسصظ.

ٔ .أشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما(ُ)ِِٔ/ا ح ػػدرث رق ػػـُِٔا م ػػف طرر ػػؽ أه ػػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

ٕ .أشرجا اهف حهصف في وحرح ا كصصب ا

ار ا(ٖ)َِْ/ا حدرث رقـَّْٔا مف طررؽ أهػي إ ػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرجػا الهر قػػي فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب الوػػرصـا هػػصب مػػص كػػصف ألمرػػا حػػصؿ الوػػرصـ مػػف صحػررـ االكػػؿ

كال رب...ا (ْ)ّّٕ/ا حدرث رقـ ََٕٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:
ُِ .ى َال ُل ْب ُن ا ْل َع َال ِء ْب ِن ِى َال ٍل
اىؿ هف التى هف اىؿ هف ألمر اىؿ اهف أهي ألطر الهصامي أهك ألمر(ُ).
ركل ألف :حجصج هف محمدا ك ح رف هف غرصثا ترد هف مرمصف.

ركل أل ا :ال صريا كأهك حصصـا ك إهراارـ الحرهي(ِ).

قصؿ ال صري :وصلح في مكض آشر لرس هأس ها ركل أحصدرث م كرة ألف أهرا(ّ).

قصؿ أهك حصصـ(ْ)ا ك الذاهي :ودكؽ(ٓ)ا كمقا اهف حهصف(ٔ)ا كاهف حجر(ٕ)ا مصت

س ْي ُن ْب ُن َع َّي ٍ
اش
ُِ .ح َ
الح رف هف ألرصش هف حصزـ ال ممي مكالاـ أهك هكر الجزري الباجدا ي(ٗ).

ممص رف كمصرصرف(ٖ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ)ّْٖ-ّْٔ/ا ل صف المرزاف(ُّ)َّٗ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمػصؿ(ُِ)ُٕٗ/ا المر ػر فػي ألمػـ صشػرر الحػدرث

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ّٖ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ٕٗ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ.)ّْٖ/ّْٔ/

(ٖ)

المرج ال صهؽ.

ال هكم(ُ.)ٖٕ/
(ّ)

الصكمرؿ في الجرح كالصتدرؿ كمترف المقصت كالضتسص كالمجصارؿ(ِ.)َّ/

(ٓ)

رر األىـ ال هى (ُّ.)َّٗ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ٕٔٓ).

(ٗ)

ا ظػػر :فػػصح هػػصب فػػي الك ػ الص ػػذرب(ُ)ُّٔ/ا المقص ػ فػػي ػػرد الك ػ (ُ)ُِٗ/ا ا ألػػىـ لمزركمػػي(ِ)ُِٓ/اغررػػب الحػػدرث

لمشطصهي(ّ.)ِٔٔ/

( ) ٔٓٛ

ركل ألف :جتسر هف هرقصفا كزارر ه ي متصكر ا كحدر .

ركل أل ا :اىؿ هف التى ا كألهد الحمرد هف محمد هف الم صـا كألمي هف حمرد(ُ)ا

كمقا ال صري(ِ)ا كاهف حهصف(ّ)ا كاهف حجر(ْ)ا مصت

أره كمصرصرف(ٓ).

ُّ .زَى ْيٌر
زارر هف متصكر هف حدر هف الرحرؿ هف زارر هف شرمم الجتسي أهك شرمم الككفي(ٔ).

ركل ألف :أهي إ حصؽا كألصوـ ا حكؿا كا

كد هف قرس.

ركل أل ا :اهف م دما ك القطصفا كأهك داكد الطرصل ي(ٕ).

قػصؿ اهػف ػتد :مقػا مهػػت مػأمكف كمرػر الحػدرث(ٖ)ا كقػصؿ اهػػف متػرف(ٗ)ا ك التجمػي(َُ) :مقػا مػأمكفا كقػػصؿ

ال صري مقا مهت(ُُ)ا كقػصؿ أهػك حػصصـ :مػصقف وػصحب حػدرث(ُِ)ا كقػصؿ أهػك زرألػ  :مقػا إال أ ػا ػم مػف
أهي إ حصؽ هتد االشصىط(ُّ)ا كذكػرم اهػف حهػصف فػي المقػصت(ُْ)ا كقػصؿ الػذاهي :مقػا حجػ (ُٓ)ا كقػصؿ اهػف
مىث ك هترف كمصر (ُٕ).

حجر :مقا مهت(ُٔ)ا مصت

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ
(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ِّٔ/

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)َْٔ/

ف ألمصا القصدح

مصع زارر مف أهي إ حصؽ هتد االشصىط.

(ِ)

المصسؽ كالمسصرؽ فرمف ذكر هك رصا مف الركاة في الكصب ال ص (ُ.)ْْ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ُٕٔ).

(ٓ)

صصرر ا

ىـ(ُْ.)ُُِ/

(ٔ)

ا ظػػر :الصػػصرر كأ ػػمص المحػػدمرف كك ػػصاـ(ُ)ُُٕ/ا ػػرر أألػػىـ ال ػػهى (ٕ)ُِّ/ام ػػصارر ألمم ػػص ا موػػصر(ُ)ّٗٔ/اص ػػصرر

(ٕ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ُّٓ/

(ٗ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)َٗ/

الكهرر لمهشصرم(ّ) ِْٕ/ا الصتدرؿ كالصشرر ا لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ٓٗٓ/

(ٖ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٕٔ/

(َُ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُٔٔ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ٖٓٗ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ّّٕ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب(ُِٖ).

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)ِْٓ-َِْ/

(ُّ)

الضتسص

(ُٓ)

الكص ؼ(ُ.)َْٖ/

(ُٕ)

صصرر ا

هي زرأل الرازم في أجكهصا ألم أ رم الهرذألي -أهك زرأل الرازم كج كدم في ال ا ال هكرا(ّ.)ٖٔٗ/

ىـ(ُُ)ُِٕ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ)ّّْ/ا صصرر مكلد التممص ا موصر(ُ.)ّٗٔ/
( ) ٜٔٓ

التعميق:
مت

اآلر  :ككمكا كا رهكا في لرصلي الوكـا حص رصهرف لكـ الشرط ا هرض مف الشػرط ا

هرصض ال صر مف كاد المرؿا ك مرص شرطرف

ػكد:

ف كػؿ كاحػد م مػص رهػدك فػي ا فػؽ ممصػدا كػصلشرط .كػصف

الرجػػؿ إذا أراد الوػػكـ ره ػػط ف ػػي رجمػػا شرطػػرف أ ػػكد كأه ػػرضا فػػى رػػزاؿ رأكػػؿ كر ػػرب حصػػ رصهػػرف ل ػػا
ًرٍرير يمػػصا ف ػػأ زؿ اا :ب ًمػ ىػف اٍل ىس ٍج ػ ًػر ا فتمم ػكا أ ػػا رت ػػي :المر ػػؿ كال ػػصر فص ك ػػؿ لموػػصرـ هصلمر ػػؿ م ظػػكـ ف ػػي
ا هصح هإهصح المهص رة المذككرة قهما هممؿ مت صاػص فػي الصكقرػتا فقػد أهػصح -ألػز كجػؿ -المهص ػرة كا كػؿ
كال رب في لرصلي الوكـ مكال ا سجصر الوهحا كفي اذا مػص رػدف قػكؿ مػف رص ػكؿ :إف الج ػب إذا أوػهح
قهؿ االغص ػصؿ لػـ ركػف لػا وػكـ ف المهص ػرة إذا كص ػت مهصحػ إلػ ا سجػصر الوػهح لػـ رمك ػا االغص ػصؿ

إال هتد ا سجصر الوهح(ُ).

حديث رقمٖٜ:
شٍ
اق
أْ
ـام َق َ
ـن ِى َ
ـح َ
ـالَ :ح َّـدثَِني أَِبـيَ ،ع ْـن َقتَ َ
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى َقا َلَ :ح َّـدثََنا ُم َعـا ُذ ْب ُ
سَ
ـادةََ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ا ْل ُكوِف ّْي ،ع ِن ا ْلبـر ِ
ِ
َن َن ِب َّ ِ
اء ْب ِـن َع ِ
ون
ـازٍب ،أ َّ
سـمَّ َم قَـا َل« :إِ َّن المَّ َـو َو َم َال ِ َكتَ ُ
صـمُّ َ
ـو ُي َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
ـي المَّـو َ
َ ََ
ِ
ِ
ّْ
س ِم َع ُو ِم ْن َر ْط ٍب َوَيا ِب ٍ
الص ّْ
َج ِـر
َعمَى َّ
سَ ،ولَ ُو ِمثْ ُل أ ْ
ص ّْدقُ ُو َم ْن َ
ص ْوِتو َوُي َ
ف ا ْل ُمقَدَّمَ ،وا ْل ُم َؤذ ُن ُي ْغفَ ُر لَ ُو ِب َم ّْد َ
( ِ)
صمَّى َم َع ُو»
َم ْن َ
-

هؽ صشررجا في حدرث رقـٔ :

إسناد الحديث:

ُُ .م َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى
محمد هف المم هف ألهرد هف قرس هف در صر الت زم(ّ) أهك مك

الهورم الحصفظ(ْ).

ركل ألف :رحر هف ترد القطصفا ك أحمد هف ترد الدارميا كح رف هف ح ف الهورم.

(ُ)

ا ظػ ػ ػ ػػر :الصس ػ ػ ػ ػػرر اله ػ ػ ػ ػػرط(ّ) َٖٔ/ا صس ػ ػ ػ ػػرر الشػ ػ ػ ػػصزف= له ػ ػ ػ ػػصب الصأكر ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي مت ػ ػ ػ ػػص ي الص زرػ ػ ػ ػػؿ(ُ)ُُٕ/اصس ػ ػ ػ ػ ػرر مقصص ػ ػ ػ ػػؿ

ػ ػػمرمصف(ُ)ُْٔ/اصس ػ ػػرر أهػ ػ ػي ح ػ ػػصصـ(ُ)ُّٖ/ا صس ػ ػػرر اه ػ ػػف كمر ػ ػػر(ُ)َُٓ/ا ا

ػ ػػصس ف ػ ػػي الصس ػ ػػرر(ُ)َِْ/اأحك ػ ػػصـ القػ ػ ػرآف

لمجوصص(ُ)ِّٕ/ا في ظىؿ القرآف(ُ)ُْٕ/اهرصف متص ي القرآف(ٓ.)ُّٕ/
(ِ)

ف ال صريا كصصب ا ذافا هصب رف الوكت ا ذافا(ِ)ُّ/ا حدرث رقـْٔٔ.

(ّ)

الت زم :هسصح الترف كال كف كفي آشراص زاما ال ه إلػ أل ػزة اهػف ػد هػف رهرتػ هػف ػزار .المهػصب فػي ص ػذرب ا

(ْ)

ا ظر :م رش ال ػصري(ْٓ)ا الجػرح كالصتػدرؿ(ٖ)ٗٓ/ا المقػصت الهػف حهػصف(ٗ)ُُُ/ا ػؤاالت ال ػممي لمػدارقط ي(ِّٗ)ا رجػصؿ

ّّٔٔ).

وحرح م مـ(ِ)َِٗ/ا صصرر هةداد(ْ)ْٖٓ/ا الصتػدرؿ كالصجػررح(ِ)ْٕٔ/ا ص ػذرب الكمػصؿ(ِٔ)ّٓٗ/ا صػصرر ا

الػ ػكافي هصلكافر ػػصت(ْ)ُِٕ/ا صقرر ػػب الص ػػذرب(َٓٓ)ا ص ػػذرب الص ػ ػػذرب(ٗ)ِْٓ/ا ل ػػصف المرػ ػزاف(ٕ)ّّٕ/االض ػػتسص

الرازم(ُ.)ُّٔ/

( ٓٔٔ )

ػصب(ِ-ِّٔ/

ػىـ(ٔ)ُّٗ/ا
ه ػػي زرأل ػ ػ

كرل أل ا :الجمصأل ا كألهد الرحمف هف رك ؼ هف ش ار يا كوصلح هف محمد ا

دم الحصفظ(ُ).

كمقا اهف متػرف(ِ)ا قػصؿ أهػك زرألػ  :الحػصفظ(ّ)ا ذكػرم اهػف حهػصف فػي المقػصت(ْ)ا قػصؿ الػدارقط ي :كػصف أحػد

المحدمرف المقػصت(ٓ)ا قػصؿ الشطرػب الهةػدادم(ٔ)ا قػصؿ اهػف حجػر :مقػ مهػت(ٕ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ :وػدكؽ(ٖ)ا
ام صرف كشم رف كمصرصرف(َُ).

قصؿ ال صري :ال هأس ها كصف رةرر في كصصها(ٗ)ا مصت
ش ٍام
ُِ .م َعا ُذ ْب ُن ِى َ
(ُُ)
متصذ هف ا صـ هف أهي ألهد اا كا ما هر الد صكاري الهورم

ركل ألف :ا صـ هف أهي ألهد ااا ك ته ا كرحر هف التى الرازم.
ركل أل ا :أحمدا كاهف المدر يا كرحر هف مترف(ُِ).

ق ػػصؿ رحرػ ػ ه ػػف مت ػػرف :و ػػدكؽ ل ػػرس هحجػ ػ (ُّ)ا كق ػػصؿ ف ػػي مكضػ ػ أش ػػر ل ػػرس ه ػػذاؾ الق ػػكل(ُْ)ا ق ػػصؿ

الذاهي(ُٓ) :ودكؽا قصؿ اهف ألدم :لا حػدرث كمرػر رهمػص رةمػط كأرجػك أ ػا وػدكؽ(ُٔ)ا ذكػرم اهػف حهػصف
في المقصت(ُٕ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ رهمص كاـ(ُٖ)ا مصت
( َِ)

ّ .ا صـ هف أهي ألهد اا الد صكاري أهك هكر الهورم
(ُ)
(ِ)
(ّ)

مصرصرف

ص ذرب الكمصؿ(ِٔ.)ِّٔ-ّٓٗ/

المرج ال صهؽ(ِٔ.)ِّٔ/
الضتسص

هي زرأل الرازم(ُ.)ُّٔ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُُُ/

(ٔ)

صصرر هةداد(ْ.)ْٖٓ/

(ٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ٗٓ/

(ٓ)

( ُٗ)

ؤاالت ال ممي الدارقط ي(ِّٗ).

(ٕ)

صقررب الص ذرب(َٓٓ).

(ٗ)

م رش ال صري(ْٓ).

(َُ)

صقررب الص ذرب(َٓٓ).

(ُُ)

صػػصرر ا

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ُٗٔ/

(ُْ)

الصتدرؿ كالصشرر لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ُّٕ/

(ُٔ)

المة ي في الضتسص (ِ)ٔٔٓ/ا الكصمؿ في الضتسص الرجصؿ(ٖ.)ُٖٓ/

(ُٖ)

صقررب الص ذرب(ّٔٓ).

ػػىـ(ُّ)ّٕٗ/ا صػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ٕ)ّٔٔ/ا صػػذكرة الحسػػصظ= طهقػػصت الحسػػصظ لمػػذاهي(ُ)ِّٕ/ا ػػرر أألػػىـ

ال هى (ٖ)َُٔ/ا الك
(ُّ)

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ََٓ/ال صف المرزاف(ٕ.)ُّٗ/

صصرر اهف مترف-ركار الدكرم(ْ.)ِّٔ/

(ُٓ)

الركاة المقصت المصكمـ فر ـ همص ال ركجب رداـ(ُ)ُْٔ/ا الكص ؼ(ِ.)ِْٕ/

(ُٕ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُٕٔ/

(ُٗ)
(َِ)

ذرات الذاب في اشهصر مف ذاب(ِ)ْٕٕ/ا الصصررح ا ك ط(ِ.)ِٖٗ/

صصرر ا

ىـ(ٗ)ٔٓٔ/ا الصصرر ا ك ط(ِ)ُُٖ/االك

المة ي في الضتسص (ُ.)ُُٔ/

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ُُِ/ام صارر ألممص ا موػصر(ُ)ٓٔٗ/ا

( ٔٔٔ )

كصؼا ك أهي الزهرر الممكيا كرحر هف أهي كمرر.

ركل ألف :رك س ا

ركل أل ا :أزار هف القص ـا كأ هصط أهك الر

الهورما كا حصؽ هف رك ؼ(ُ).

قصؿ محمد هف تد :مق مهت حج إال أ ػا رػرل القػدر(ِ)ا قػصؿ ألمػي اهػف المػدر ي :مهػت(ّ)ا قػصؿ التجمػي:
(ْ)

مق مهت في الحدرث

ذكرم اهف حهصف في المقصت(ٓ)ا قػصؿ الػذاهي :الحػصفظ

اهف حجر :مق مهت كقد رمي هصلقدر(ٗ)امصت

(ٔ)

(ٕ)

حجػ لك ػا رمػي هصلقػدر

مىث كشم رف كمصر (َُ).

ا مػصـ الوػصدؽ(ٖ)ا قػصؿ

ادةَ
ْ .قَتَ َ
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس(ٔٔ).
ركل ألف :أ س هف مصلؾا كأهي ترد الشدرما كأهي الطسرؿ.

ركل أل ا :ترد هف الم ربا كألكرم ا كا صـ الد صكاري(ُِ).

كمقػا اهػػف متػػرف(ُّ)ا كاهػػف حهػػصف(ُْ)ا قػػصؿ الػػذاهي :الحػػصفظ التىمػ (ُٓ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر :مقػ مهػػت(ُٔ)ا
مػػصت ػ

ػػه كأل ػرة كمصرػ (ُٕ) .ذكػرم اهػػف حجػػر فػػي الطهقػ المصلمػ مػػف المدل ػػرف

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ.)ِِِ-ُِٓ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)َٔ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ٓٔٗ/

(ِ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)َِٔ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ِ.)َّّ/

(ٔ)

الكص ؼ(ِ)ّّٕ/ا مرزاف االألصداؿ(ْ.)ََّ/

(ٕ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ُُٕ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ّٕٓ).

(ٖ)

(َُ)
(ُُ)

(ُٖ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)ٖٓٔ/

ذرات الذاب في اشهصر مف ذاب(ِ.)ِْٓ/

الصػصرر الكهرػر لمهشػصرم(ٕ)ُٖٓ/االصػصرر ا ك ػط(ُ)ِِٖ/ارجػصؿ الوػحرح م ػمـ(ِ)ُْٗ/االصتػدرؿ كالصشػرر (ّ)َُْٔ/ا ػرر

أألىـ ال هى (ُٕ)ٕٓٗ/ال صف المرزاف(ٕ)ُّْ/اهحر الدـ فرمف صكمـ فرا ا مصـ أحمد همدح كذـ(ُ.)ُِٗ/
(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ُِٗ-ُّٓ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ُِّ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب(ّْٓ).

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِّ.)ُٕٓ-ْٖٗ/

(ُٓ)

صذكرة الحسصظ=طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِٗ/

(ُٕ)

م صارر ألممص االموصر(ُ)ُْٓ/ا طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ْٓ/

)ُٖ)

كقػػصؿ أهػػك داكد:

طهقصت المدل رف (ّْ).

( ٕٔٔ )

(ُ)

ى لـ ر م م ـ
حدث قصصدة في مىمرف رج ن
(ّ)

(ِ)

كذكرم أهك حصصـ في الم ار رؿ

كقػصؿ أهػك ألهػد اا الحػصكـ:

قصصدة لـ ر م مف وحصهي غرر أ س

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
٘ .أَِبو إِ ْ
 .ٙاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث ضعيف ألن عمتو القادحة عنعنة قتادة عن أبي إسحاق وعدم تصريحو بالسماع.
حديث رقمٗٓ:
ـن ا ْلب ِر ِ
ِ
ِ ِ
يـدَ ،ع ْـن أَِبـي
أْ
س ْم ُم ْب ِن قُتَ ْي َب َة َق َ
ان َق َ
ص ْدَر َ
الَ :ح َّـدثََنا َىاش ُـم ْب ُ َ
الَ :ح َّدثََنا َ
يم ْب ُن ُ
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن إ ْبَارى َ
ِ
ِ
ف َّ
ـو ْاآل َيـ َة َب ْع َـد
صمّْي َخ ْم َ
س َـم ُع ِم ْن ُ
س َح َ
سمَّ َم الظُّ ْي َـر فَ َن ْ
إِ ْ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
اقَ ،ع ْن ا ْل َبَراء قَا َلُ « :ك َّنا ُن َ
ِ (ْ)
ان ،و َّ
ِ ِ
الذ ِارَيات»
ورِة لُ ْق َم َ َ
ْاآل َيات م ْن ُ
س َ
ُ .أشرجػا اهػػف مصجػا فػػي ػ اا كصػصب إقصمػ الوػػىة كال ػ ا فر ػػصا هػصب الج ػػر هصالرػ أحرص ػصن فػػي وػػىة

الظ ر كالتورا(ُ)ُِٕ/ا حدرث رقـ َّٖا مف طررؽ مـ هف قصره هاا مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجا الركرص ي في م دما(ُ)ُِٓ/ا حدرث رقـِٖٗا مف طررؽ أهي قصره هاا مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرج ػ ػا ال ػ ػػصري فػ ػػي ػ ػ ف الكهػ ػػرلا كصػ ػػصب الم ػ ػػصجدا هػ ػػصب الق ػ ػ ار ة فػ ػػي الظ ػ ػػرا (ِ)ٗ/ا حػ ػػدرث

رقـَُْٓا مف طررؽ محمد هف إهراارـ هاا همسظ .

 -كك ػ ػػذلؾ أشرجػ ػ ػاا كص ػ ػػصب ال ػ ػ ػ كا ذك ػ ػػر م ػ ػػص رػػ ػ قض الوػ ػػىة كم ػ ػػص ال ر قضػػ ػ صا(َُ)ُِٕ/ا ح ػ ػػدرث

رقـُُُْٔا مف طررؽ محمد هف إهراارـ هاا همسظ .
إسناد الحديث:

ِ ِ
ان
ص ْدَر َ
يم ْب ُن ُ
ُٔ .م َح َّم ُد ْب ُن إ ْبَراى َ
محمد بن إبراىيم بن صدران بن سميم ابن ميسرة األ زدي السميمي أبو جعفر البصري(٘).
ركل أل ا :متصمر هف مرمصفا ك مـ هف قصره ا كشصلد هف رزرد.

ركل أل ا :أهك داكدا كالصرمذما كال صري(ٔ).

)ُ(
)ِ)

ؤاالت أهي ألهرد اآلجرم لإلمصـ أهي داكد ال ج صص ي (ُِّ)

الم ار رؿ الهف أهي حصصـ (ُٖٔ)

)ّ(

مترف ألمكـ الدرف لمحصكـ (ُُُ)

(ٓ)

متجـ ركخ الطهرم(ُ)ّْٗ/ا صصرر ا

(ْ)

(ٔ)

ف ال صريا كصصب االفصصصحا هصب الق ار ة في الظ را(ِ)ُّٔ/ا حدرث رقـُٕٗ.

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ُُ/

ىـ(ٓ)َُِٗ/ا ل صف المرزاف(ٗ.)َِّ/
( ٖٔٔ )

كمقا أهك داكد(ُ)ا كاهف حهصف(ِ)ا كالذاهي(ّ)ا قصؿ اهف حجػر(ْ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ :وػدكؽ(ٓ)ا قػصؿ ال ػصري:

ال هأس ها(ٔ)ا مصت
س ْم ُم ْب ِن قُتَ ْي َب َة
َٕ .

(ٕ)

مىث كأرهترف كمصرصرف
()ٛ

سمم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخرساني

.

ركل ألف :رك س هف أهي إ حصؽا مكا راررؿ هف رك سا كجررر هف حصزـ.
ركل أل ا :ألقه هف مكرـا كألمرك هف ألمي السىسا كه دار(ٗ).

كمقا أهك زرأل (َُ)ا كالدراقط ي(ُُ)ا كالذاهي(ُِ)ا قصؿ اهف مترف :لرس هػا هػأس(ُّ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ :لػرس
مصرصرف(ُٔ).

ها هأس كمرر الكاـ ركصب حدرما(ُْ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ُٓ)ا مصت
َٖ .ى ِ
اش ُم ْب ُن ا ْل َب ِري ِد
ىاشم بن البريد أبو عمي الكوفي والد عمي بن ىاشم بن البريد(.)ٔٚ

ركل ألف :أهي إ حصؽ ال هرتيا مكا مصألرؿ هف رجص ا مكا مصألرؿ هف مر .
ركل أل ا :ألمي هف اص ـا كأهك قصره ا كككر (ُٖ).

كمقا اهف مترف(ُٗ)ا كالتجمي(َِ)ا اهف حهصف(ُِ)ا ك الدارقط ي كزاد ألمرا مأمكف
(ُ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِّْ/

(ّ)

الكص ؼ(ِ.)ُّٓ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ُّٖ-ُّٔ/

(ٕ)

الكافي هصلكفرصت(ُ.)ِّٓ/

(ٗ)

ص ذرب الص رب(ْ.)ُّّ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِْ.)ُّٖ-ُّٔ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ْٓٔ).

(ٔ)

م رش ال صري=ص مر ال ركخ(ُ.)ّٓ/

(ٖ)

الطهقصت لشمرس هف شرصط(ُ)ّٗٔ/ال صف المرزاف(ٕ)ِّٓ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)ُّْ/

(َُ)

الضتسص الهي زرأل في أجكهصا ألف أ رم الهرذألي – أهك زرأل الرازم كج كدم في ال

(ُِ)

الكص ؼ(ُ.)ُْٓ/

(ُْ)

المرج ال صهؽ.

(ُُ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ِّٗ/

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ِّٓ-ِِّ/

(ُٓ)

صقررب الص ذرب(ِْٔ).

(ُٕ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ)ُِٔ-ُِٓ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ.)ِّْ/

(ُٗ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)َُْ/

(ُِ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ٖٓٓ/

(ِّ)

الكص ؼ(ِ.)ِّّ/

(ُٔ)

صصرر ا

(ُٖ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُٕ/

(َِ)

المقصت لمتجمي(ِ.)ِّّ/

(ِِ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ٖٔٗ/

ىـ(ُّ.)ُِّ/

( ٗٔٔ )

(ِِ)

( ِّ)

كالذاهي

ال هكر (ّ.)ٖٕٔ/

كقصؿ في مكض آشر ودكؽ(ُ)ا قصؿ أحمد هػف ح هػؿ :ال هػأس هػا(ِ)ا قػصؿ اهػف حجػر :وػدكؽ(ّ)ا مػصت
ه كأرهترف كمصر (ْ).

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث حسن؛ ألن عمتو غير القادحة أن رواتو عدا أبي إسحق صدوقون.
حديث رقمٗٔ :
شـم ْي ٍل ُى َـو َّ
ـن أَِبـي
الر ِح ِيم ا ْل َم ْرَو ِز ُّ
َخ َبَرَنا َع ْب َدةُ ْب ُن َع ْب ِد َّ
أْ
ض ُـرَ ،ق َ
الن ْ
س ْب ُ
يَ ،قا َل :أَ ْن َبيََنا ْاب ُ
ـال :أَ ْن َبيََنـا ُيـوُن ُ
ـن ُ َ
ــن ا ْلبـــر ِ
ِ
ِ
صـــمَّى
اء« ،أ َّ
سـ َ
قَ ،عـ ْ
ــح َ
ــح َ
ســـمَّ َم َكـ َ
سـ َ
سـ َ
ــن أَِبـــي إِ ْ
إِ ْ
ــان إِ َذا َ
صـــمَّى اهللُ َعَم ْيـــو َو َ
ــول المَّـــو َ
َن َر ُ
قَ ،عـ ْ َ َ
(٘) (ٔ)
َج َّخى »
ُ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ُِٓ/ا حػػدرث رقػػـِٗٗا مػػف طررػػؽ رػػك س هػػف أهػػي إ ػػحصؽ هػػاا
مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجػا اهػػف ا أل ارهػػي فػػي متجػػـا(ُ)ُِٓ/ا حػػدرث رقػػـْٔا مػػف طررػػؽ رػػك س هػػف أهػػي إ ػػحصؽ هػػاا
مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجا المقرئ في متجـا(ُ)ِْٖ/ا حدرث رقـَٖٖا مف طررؽ ال ضر هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػ اهػػف شزرم ػا فػػي وػػحرح ا كصػػصب الوػػىة ...هػػصب صػػرؾ الصمػػدد فػػي ال ػػجكد كا ػػصحهصب رف ػ
الهطف ألف السشذرفا(ُ)ِّٔ/ا حدرث رقـْٕٔا مف طررؽ ال ضر هاا مصقصرب ا لسصظ.
ٓ .أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب الظ صرةا هصب أمص حػدرث أ ػسا(ُ)ُّٓ/ا حػدرث رقػـِٖٖا مػف
طررؽ ال ضر هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػ ػا الهر ق ػػي ه ػػا ػ ػ ف الكه ػػرلا كص ػػصب جم ػػصع ا هػ ػكاب و ػػس الو ػػىةا ه ػػصب رج ػػصفي مرفقر ػػا أل ػػف

ج هر ا(ِ)ُٔٓ/ا حدرث رقـَِٕٗا مف طررؽ ال ضر هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)

المة ي في الضتسص (ِ.)َٕٔ/

(ّ)

صقررب الص ذرب(ُ.)َٕٓ/

(ِ)

(ْ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ْ)ْْ/

صصرر ا

ىـ(ٗ.)ُّٖ-ُّٕ/

أرضص :إذا فصح ألضدرا فػي ال ػجكد كرفػ هط ػا ألػف ا رضا قصلػا المطػرزم شػب ا فكػصر فػي ص قػرح مهػص ي ا شهػصر
(ٓ) جش كج
ن
في رح متص ي اآلمصر(ْ.)ُِِ/
(ٔ)

ف ال صريا كصصب الصطهرؽا هصب وس ال جكدا(ِ)ُِِ/ا حدرث رقـَُُٓ.
( ٘ٔٔ )

إسناد الحديث:
ي
الر ِح ِيم ا ْل َم ْرَو ِز ُّ
َُ .ع ْب َدةُ ْب ُن َع ْب ِد َّ
ألهدة هف ألهد الرحمف هف ح صف المركزم أهك ترد(ُ).
ركل ألف :إهراارـ هف ا تث الهشصرما ال ضر هف مرؿا إهراارـ هف ألرر .

ركل أل ا :الهشصرما كال صريا كأحمد هف ؿ ا ص ي(ِ).
قصؿ ألهد اا هػف أحمػد هػف ح هػؿ :ػر وػصلح(ّ)ا كقػصؿ أهػك حػصصـ(ْ)ا كقػصؿ اهػف حجػر(ٓ) :وػدكؽا كقػصؿ
ال ػػصري :مق ػا(ٔ) كفػػي مكض ػ آشػػر ال هػػأس هػػا(ٕ)ا كذكػػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت(ٖ)ا كقػػصؿ أهػػك داكد :ال
أره كأرهترف كمصرصرف(َُ).
أحدث أل ا(ٗ)ا مصت
ش َم ْي ٍل
ِْ .اب ُن ُ
(ٔٔ)
النضر بن شميل المازني أبو الحسن البصري .

ركل ألف :حمرد الطكرؿا كرك س هف أهي إ حصؽا كألكؼ هف اهي جمرؿ.
ركل أل ا :رحر هف رحر ال ر صهكرما كرحر هف مترفا كألمي هف المدر ي(ُِ).
كمق ػا اهػػف متػػرف(ُّ)ا ال ػػصري(ُْ)ا كاهػػف حهػػصف(ُٓ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ(ُٔ)ا كالػػذاهي(ُٕ) مق ػ وػػصحب ػ ا
كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ ألػػف ألمػػي هػػف المػػدر ي مػػف المقػػصت(ُٖ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر :مق ػ مهػػت(ُٗ)ا مػػصت ػ أره ػ
كمصرصرف(َِ).
(ُ)

إكمػػصؿ ص ػػذرب الكمػػصؿ(ٖ)ُّٗ/اذشر ػرة التقه ػ فػػي ػػرح المجصه ػ (ُٓ)ْٗ/ا المة ػػي فػػي الضػػتسص (ِ)ُْْ/االمقص ػ فػػي ػػرد

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٖ.)ُْٓ-ّٓٗ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)َٗ/

(ٔ)

الكص ؼ(ُ.)ٕٕٔ/

(ٖ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّْٔ/

الك (ُ.)ِّٕ/
(ّ)

المرج ال صهؽ(ُٖ.)ُْٓ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ّٗٔ).

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٖ.)ُْٓ/

(ٗ)

دركاف الضتسص (ُ.)ِٔٔ/

(َُ)

شىو صذارب الص ذرب الكمصؿ(ُ) ِْٗ/ا صصرر مكلد التممص ككفرصص ـ(ِ.)ّٓٓ/

(ُُ)

صػػصرر ا

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ّْٕ/

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٗ.)ّْٖ-ّٕٗ/

(ُٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ْٕٕ/

(ُٖ)

الصتدرؿ كالصجررحا لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ّٕٕ/

ػػىـ(ُْ)ُُْ/ا ص ػػذرب أ ػػمص كالمةػػصت(ِ)ُِٕ/ا صػػذكرة الحسػػصظ= طهقػػصت الحسػػصظ لمػػذاهي(ُ)ِِٗ/ا ػػرر أألػػىـ

ال هى (ٖ.)َٖ/
(ُّ)

صصرر اهف مترف -ركار الدارمي(ُ.)ُِٗ/

(ُٓ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُِِ/

(ُٕ)

الكص ؼ(ِ.)َِّ/

(ُٗ)

صقررب الص ذرب(ِٔٓ).

(َِ)

ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ّ.)ُٔ/
( ) ٔٔٙ

اق :صدوق .سبق في حديث رقمٔٙ :
س َح َ
س ْب ِن أَِبي إِ ْ
ُٖ .يوُن َ
س َحاق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ْ .أ ِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

التعميق:

إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف ألهدة كرك س ودكقصف.

(ج ٌش ) هجرـ مسصكح ا فشص متجمػ م ػددةا
الحدرث ركضح أف المومي إذا دشؿ في الوىة ى
هكزف َّ
"ج َّ " هكزف م َّػدا
وم  :أم فصح ألضدراا كجصفصامص ألف ج هراا كرف هط ا ألف ا رض .كاك ممؿ ى
ى

كا كؿ أ ر.

كجش ػ  :إذا ىشػ َّػكل فػػي ػػجكدما كاػػك أف ررف ػ ظ ػرم حص ػ يرًقػ َّػؿ هط ػػا ألػػف
كقػػصؿ اهػػف م ظػػكر :كقػػد ىج ػ َّ ا ى
ا رضا كرقصؿَّ :
جش  :إذا فصح ألضدرا في ال جكد .ا ص .
أف
كالحدرث رد ٌؿ ألم ٌ

(ُ)

ال جكد أف رهصألد المومي ألضدرا ألف ج هراا كررف هط ا ألف ا رض.
حديث رقمٕٗ:

ق ،ع ْـن ا ْلبـر ِ
ـت ِم ْـن
انَ ،ع ْن َو ِك ٍ
أْ
اء قَـا َلَ « :مـا َأر َْي ُ
س ْف َي َ
سمَ ْي َم َ
ـح َ َ
سَ
َخ َبَرَنا َحا ِج ُ
انَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
يعَ ،ع ْن ُ
ب ْب ُن ُ
ََ
ِ ِ (ّ)
ِ ٍ (ٕ)
ِ
َحس َن ِفي حمَّ ٍة ِم ْن رس ِ ِ
ِ
ب َم ْنك َب ْيو»
سمَّ َمَ ،ولَ ُو َ
ش ْعٌر َي ْ
ض ِر ُ
ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ُ
ذي ل َّمة أ ْ َ
ُ .أشرجػا الهشػػصرم فػػي وػػحرح ا كصػػصب الم صقػػبا هػػصب وػػس ال هػػي "وػػؿ اا ألمرػػا ك ػػمـ"ا (ْ)ُٖٖ/ا
حدرث رقـُّٓٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
 -ككػػذلؾ أشرج ػا كصػػصب المهػػصسا هػػصب المػػكب ا حمػػرا(ٕ)ُّٓ/ا حػػدرث رقػػـْٖٖٓا مػػف طررػػؽ أه ػي

إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصػصب المهػصسا هػصب الجتػدا(ٕ)ُُٔ/ا جػدرث رقػـ َُٗا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا

مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجا م مـ في وحرح ا كصػصب السضػصرؿا هػصب فػي وػس ال هػي (وػم اا ألمرػا ك ػمـ)ا كا ػا كػصف

اح ف ال صس كج صا(ْ)ُُٖٖ/ا حدرث رقـ ُٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)ا ظر :نخب األفكار في تنقيْ مباني األخبار فـي شـرح معـاني اآلثـار(ٗ ،)ٕٕٔ/ذشرػرة التقهػ فػي ػرح المجصهػ (ُّ)ُِّ/ا
الم د الجصم (ّ)َُُ/ا الم د المكضكألي الجصم لمكصب الت رة(ُُ.)ُْٕ/
(ِ)
ِ
طـة،
يقـرب منـو ،والجمـع لمـام ،وِل َم ٌـم ،مثـ ُل ق ّ
ْ
من ذي ل ّمة -بكسر الـالم ،وتشـديد المـيم :ىـو الشـعر الـذي ُيمـم بالمنكـب :أي ُ
طط .ذشررة التقه في رح المجصه (ّٖ.)ّْٓ/
طاط ،وِق َ
وِق َ
(ّ)

ف ال صريا كصصب الزر ا هصب اصشصذ الجم ا(ٖ)ُّٖ/ا حدرث رقـِّّٓ.
( ) ٔٔٚ

 ككػذلؾ أشرجػا كصػصب السضػصرؿا هػصب فػي وػس ال هػي" وػم اا ألمرػا ك ػمـ "كأ ػا كػصف أح ػف ال ػػصسكج نصا(ْ)ُُٖٖ/ا حدرث رقـُٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجػا أهػػك داكد فػػي ػ اا كصػػصب المهػػصسا هػػصب فػػي الرشوػ فػػي ذلػػؾا(ْ)ْٓ/ا حػػدرث رقػػـَِْٕا
مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -كذلؾ أشرجا كصػصب الصرجػؿا هػصب مػص جػص فػي ال ػترا(ْ)ُٖ/ا حػدرث رقػـُّْٖا مػف طررػؽ ككرػ

هاا حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أش ػػرج الصرم ػػذم ف ػػي ػ ػ اا كص ػػصب أهػ ػكاب المه ػػصسا ه ػػصب م ػػص ج ػػص ف ػػي الرشوػ ػ ف ػػي الم ػػكب ا حم ػػر

لمرجصؿا(ْ)ُِٗ/ا حدرث رقـُِْٕا مف طررؽ ككر هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػا كص ػػصب أهػ ػكاب الم صق ػػبا ه ػػصب م ػػص ج ػػص ف ػػي و ػػس ال ه ػػي -و ػػم اا ألمر ػػا ك ػػمـ-ا

(ٓ)ٖٓٗ/ا حدرث رقـّّٔا مف طررؽ زكر هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
ٓ .أشرجا ال صري في

اا كصصب الزر ا هصب اصشصذ ال ترا(ٖ)ُّّ/ا حػدرث رقػـََٔٓا مػف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب الزر ا هصب اصشصذ ال ترا(ٖ)ُّّ/ا حدرث رقـَِٔٓا مف طررؽ أهي إ ػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب الزر اا هصب اصشصذ الجم ا(ٖ)ُّٖ/ا حدرث رقـِِّٓا مف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب الزر ا هصب لػهس الحمػؿا(ٖ)َِّ/ا حػدرث رقػـُّْٓا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرج ػ ػا اهػ ػػف مصج ػ ػا فػ ػػي ػ ػ اا كصػ ػػصب المهػ ػػصسا هػ ػػصب لػ ػػهس ا حمػ ػػر لمرجػ ػػصؿا(ِ)َُُٗ/ا حػ ػػدرث

رقـّٗٗٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجػا احمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)َِٗ/ا حػػدرث رقػػـُُٖٖٓا مػػف طررػػؽ ككرػ هػػاا جػػز مػػف

حدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػاا(ْ)ََّ/ا ح ػػدرث رق ػػـُٖٖٖٔا م ػػف طرر ػػؽ ككرػ ػ ه ػػاا ج ػػز م ػػف ح ػػدرث مصق ػػصرب

ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا(ْ)َِٗ/ا حدرث رقـُُٖٖٓا مف طررؽ ككر هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٖ .أشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما (ُ)َِٗ/ا ح ػػدرث رق ػػـُِٖا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

ٗ .أشرجػا أهػػك رتمػ فػػي م ػ د الػ ار هػػف ألػػصزبا(ّ)ِّٓ/ا حػػدرث رقػػـُٗٗٔا مػػف طررػػؽ أهػي إ ػػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا (ّ)ِْٓ/ا حدرث رقـََُٕا مف طررؽ ككر هاا جز مف حدرث همسظ .( ) ٔٔٛ

َُ.

أشرج ػا ال ػػصري فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصبا الزر ػػاا هػػصب اصش ػصذ ال ػػتر كاشػػصىؼ ألسػػصط ال ػػصقمرف

فراا(ٖ)َِّ/ا حدرث رقـِْٕٗا مف طررؽ حصجب هف مرمصف هاا همسظ .

 -ككػػذلؾ أشرج ػا كصػػصب الزر ػ ا هػػصب اصشػػصذ ال ػػترا كاشػػصىؼ ألسػػصظ ال ػػصقمرف فرػػاا (ٖ)َِّ/ا حػػدرث

رقـِٕٓٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
ُُ.

أشرجا اهف أهي ره ا كصصب المهػصس كالزر ػ ا هػصب فػي لػهس المتوػسر لمرجػصؿ كمػف رشػص فرػاا

(ٓ)ُٕٓ/ا حدرث رقـُِْٕٓا مف طررؽ اهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:

َُ .ح ِ
ان
سَم ْي َم َ
اج ُ
ب ْب ُن ُ
حصجب هف مرمصف هف ه صـ المنبجي أهك ترد مكل

هي رهصف(ُ).

ركل ألف :اهف ألرر ا كككر ا كحجصج هف ألمد.

ركل أل ا :ال صريا ك أهك هكر هف زرصد ال ر صهكرما كأهك ألركه (ِ).
قصؿ ال صري :مق

(ّ)

(ٓ)

كفي مكض آشر ال هأس ها(ْ)ا كذكرم اهف حهصف في المقصت

كقصؿ الدارقط ي :حصجب لـ ركف لا كصصب مكا مص كصف رحدث مف حسظا(ٔ)ا كقصؿ الذاهي مق (ٕ)ا كقػصؿ اهػف
شمس ك صرف كمصرصرف(ٗ).

حجر :ودكؽ ر ـ(ٖ)ا مصت
يع هف جراح :مقا حصفظ .هؽ في حدرث رقـَُ:
َِ .و ِك ٍ
ان هف ترد هف م ركؽ المكرم(َُ) أهك ألهد اا الككفي(ُُ).
س ْف َي َ
ُّ .

(ُ)

ػ ػ ػػرر أأل ػ ػ ػػىـ ال ػ ػ ػػهى (ُٕ) ُْٖ/اإكم ػ ػ ػػصؿ ص ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػػصؿ(ّ) ِْٕ/اذشرػ ػ ػ ػرة التقهػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػي ػ ػ ػػرح المجصهػ ػ ػ ػ (ٖ)ِِ/االج ػ ػ ػػرح

كالصتدرؿ(ّ)ِٖٓ/االمقص

في رد الك (ُ)ِْٕ/ا ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)َُِ/ََِ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ُِّ/

(ْ)

الكافي هصلكفرصت(ُُ.)ُُٖ/

(ٔ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ)ُٕٗ/امرزاف االألصداؿ(ُ.)ِْٗ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ُْْ).

(ّ)

م رش ال صري=ص مر ال ركخ(ُ.)ْٔ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ُِِ/

(ٕ)

الكص ؼ(ُ.)َُّ/

(ٗ)

صصرر ا

ىـ(ٔ)َّٗ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ٔٔ/

(َُ)

المػػكرم :هس ػػصح المػػص الممممػ ػ كف ػػي أشراػػص الػ ػكاك -اػػذم ال ػػه إلػ ػ هطػػف م ػػف امػػداف كهط ػػف م ػػف ه ػػي صم ػػرـ .المهػػصب ف ػػي ص ػػذرب

(ُُ)

ا ظ ػػر :الطهق ػػصت الكه ػػرل(ٔ)َّٓ/ا الص ػػصرر الكهر ػػر(ْ)ِٗ/ا ص ػػصرر المق ػػصت(َُٗ)ا الج ػػرح كالصت ػػدرؿ(ْ)ِِِ/ا المق ػػصت اله ػػف

ا

صب(ُ.)ِْْ/

حهػػصف(ُ)َِْ/ا ال دار ػ كا ر ػػصد(ُ)ِّٗ/ا الصتػػدرؿ كالصج ػررح(ّ)ُُّٖ/اص ػػذرب الكمػػصؿ(ُُ)ُْٓ/اجػػصم الصحوػػرؿ فػػي أحكػػصـ
الم ار ػػرؿ(ُٖٔ)ا ػػرر أألػػىـ ال ػػهى (ٕ)َِّ/االكص ػؼ(ُ)ْْٗ/ا صحسػ ػ الصحو ػػرؿ فػػي ذك ػػر ركاة الم ار ػػرؿ(َُّ)ا صترر ػػؼ أا ػػؿ
الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ِّ)ا صقررب الص ذرب(ِْْ)اص ذرب الص ذرب(ْ.)ُُُ/
( ) ٜٔٔ

ركل ألف :أهي إ حصؽ ال هرتيا ك إهراارـ هف مر رةا كآدـ هف مرمصف.

ركل أل ا :ألهد الرزاؽ هف امصـا كألهد اا هف مررا كألهد اا هف كاب(ُ).

(ّ)

قصؿ محمد هف تد :مقا مػأمكف مهػت كمرػر الحػدرث حجػ (ِ)ا قػصؿ التجمػي :مقػ مهػت

كذكػرم اهػف حهػصف

في المقصت كزاد ككصف مف صدات أاؿ زمص فق ص ككرألص كحسظص مكاصقصف مصرما في الوػىح كالػكرع أ ػ ر
مف أف رحصصج إل ا غراؽ ذكراص(ْ)ا كقصؿ الذاهي :ر ا ىـ إمػصـ حػصفظا ػرد التممػص التػصممرف فػي

زمص

(ٓ)

(ٔ)

كقصؿ اهف حجر :مقا حصفظ فقرا ألصهد إمصـ حج ككػصف رهمػص دلػس

الذرف احصمؿ ا رم صدلر ـ(ٕ)ا مصت

إحدل ك صرف كمصر (ٖ).

كاألصهػرم مػف المرصهػ المص رػ ا

اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أ ِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ
ودرم.

ف ألمصا القصدحػ أف حصجػب هػف ػمرمصف وػدكؽ ر ػـا ككػصف رحػدث مػف ضػهط
حديث رقمٖٗ :

ِ
ٍ
َخبرَنا قُتَ ْيب ُة ،قَا َل :ح َّدثََنا ع ْبثَر ،ع ْن برٍد ،أ ِ
ت
َخي َي ِز َ
س ِـم ْع ُ
َ
َ
س َّي ِب ْب ِن َراف ٍع ،قَـا َلَ :
يد ْب ِن أَِبي ِزَيادَ ،ع ْن ا ْل ُم َ
َ ٌ َ ُْ
أ ْ ََ
ِ
ِ
اء ْب َن َع ِ
ـان
صمَّى َعَم ْي َيـا َك َ
سمَّ َمَ « :م ْن تَِب َع َج َن َازةً َحتَّى ُي َ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ
ازٍب َيقُو ُل :قَا َل َر ُ
ا ْل َبَر َ
طـ ِ
ـرطُ ِمثْ ـ ُل
ـانَ ،وا ْل ِقيـ َا
َجـ ِـر ِق َا
َجـ ِـر ِقيـ َا
ير َ
ـرطٌَ ،و َمـ ْـن َم َ
ـان لَـ ُ
لَـ ُ
ـع ا ْل َج َنــا َزِة َحتَّــى تُـ ْـدفَ َن َكـ َ
ـو ِمـ َـن ْاأل ْ
ـو ِمـ َـن ْاأل ْ
شــى َمـ َ
ٍ (ٗ)
ُحد»
أُ
ُ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِْٗ/ا حػػدرث رقػػـُُٖٗٔا مػػف طررػػؽ قصره ػ هػػاا مصقػػصرب

ا لسصظ.

ِ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ِٖٔ/احػػدرث رقػػـِْٔا مػػف طررػػؽ ألهمػػر هػػف القص ػػـ هػػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ُْٔ-ُْٓ/

(ِ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)َّٓ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ُ.)َِْ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ِْْ).

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ِْْ).

(ّ)

صصرر المقصت لمتجمي(َُٗ).

(ٓ)

رر أألىـ ال هى (ٕ.)َِّ/

(ٕ)

(ٗ)

صتررؼ أاؿ الصدلرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ِّ).
ف ال صريا كصصب الج صرزا هصب فضؿ مف رصه ج صزةا(ْ)ْٓ/ا حدرث رقـَُْٗ.
( ٕٓٔ )

ّ .أشرجا الطحصكم في رح م كؿ االمصرا كصصب هرصف م كؿ مص ركم ألػف ر ػكؿ اا -وػم اا ألمرػا
ك مـ -لاا(ّ)ََّ/ا حدرث رقـُِْٔا مف طررؽ ألهمر هف القص ـا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجػا الطه ار ػػي فػػي متجػػـ ا ك ػػطا(ِ)ُٖٓ/ا حػػدرث رقػػـُْٔٔا مػػف طررػػؽ قصرهػ هػػف ػػترد هػػاا

همسظ .

 -ككذلؾ أشرجا(ٖ)ِٕ/ا حدرث رقـٖٕٗٗا مف طررؽ قصره هف ترد هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .اشرجا اهف اهي ره في مو س ا كصصب الج صرزا هصب في مكاب مف وم ألم الج صزة كصهت ػص حصػ

صدففا(ّ)ُِ/ا حدرث رقـُُُِٔا مف طررؽ ألهمر أهي زررد هاا مصقصرب ا لسصظ.
إسناد الحديث:

ٔ .قُتَ ْي َب ُة بن سعيد بن جميل الثقفي :ثقة ثبت .سبق في حديث رقمٜٔ:
َٕ .ع ْبثٌَر
عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي(ٔ).

ركل ألف :حورف هف ألهد الرحمفا كالتى هف الم ربا كمطرؼ هف طررؼ.

ركل أل ا :ألمرك هف ألكفا ك رحر هف أدـا كرحر هف رحر ال ر صهكرم(ِ).

كمقا اهف مترف(ّ)ا كال صري(ْ)ا كاهف حهصف(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ)ا قصؿ محمد هف ػتد :مقػا كمرػر الحػدرث(ٕ)ا
قػصؿ أحمػػد اهػف ح هػػؿ :مقػا وػػدكؽ(ٖ)ا قػصؿ أهػػك داكد :مقػا مقػا(ٗ)ا قػصؿ أهػػك حػصصـ :وػػدكؽ(َُ)ا مػصت ػ

ممصف ك هترف كمصر (ُُ).

ُٖ .ب ْرٍد بن زياد الياشمي أبو عمرو(ٕٔ).
ركل ألف :إ حصؽ هف قهرو هف ذكربا كهكرر هف فرركزا كألهدة هف

(ُ)

صػػصرر ا

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُّٕ).

(ْ)

المرج ال صهؽ.

ي.

ػػىـ(ُُ)ُٗٗ/ا الصػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ٕ)ْٗ/االكص ػػؼ(ُ)ّٕٓ/ا المقص ػ فػػي ػػرد الك ػ (ُ)ِْْ/ا ػػرر أألػػىـ

ال هى (ٕ.)ِْٔ/
(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ْ.)ُِٕ-ِٔٗ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)َّٕ/

(ٕ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٕٓ/

(ٗ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)َُٗ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ِْٗ).

(ٖ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ِِٔ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ْْ/

ذرات الذاب في اشهصر مف ذاب(ِ.)ّْٖ/

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ِ)ُّٓ/ا الك

في ا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ٓٔٓ/ا المقص
( ٕٔٔ )

في رد الك (ُ.)َْٔ/

ركل أل ا :حسص هف غرصثا كا كزاأليا كالتى هف هرد(ُ).

كمقا التجمي(ِ)ا كال صري(ّ)ا كاهف حهصف(ْ)ا كالذاهي(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ).

قصؿ أهك حصصـ :وصلح(ٕ).
س َّي ِب ْب ِن َار ِف ٍع
ٗ .ا ْل ُم َ
المسيب بن رافع األسدي الكاىمي أبو العالء الكوفي اَّلعمى(.)ٛ

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا كحصرما هف كابا كألصه هف أهي سرصف.
ركل أل ا :اه ا التى ا كأهك إ حصؽ ال هرتيا كا ألمش(ٗ).

كمقا اهف حهصف(َُ)ا كاهف حجر(ُُ)ا كقصؿ الذاهي فقرا الكهرر مهت(ُِ)ا مصت

٘ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا
التعميق

شمس كمصر (ُّ).

ف ركاصا مقصت.

قػػصؿ ال ػػككم فرحوػػؿ هصلوػػىة قر ػراط كهصالصهػػصع م ػ حضػػكر الػػدفف قر ػراط آشػػرا فركػػكف الجمر ػ

قر ػراطرف صهر ػػا ركار ػ الهشػػصرم فػػي أكؿ وػػحرحا فػػي كصػػصب ا رمػػصف :مػػف ػ د ج ػػصزة ككػػصف مت ػػص حص ػ

روم ألمر ص كرسرغ مف دف ػص رجػ مػف ا جػر هقرػراطرف ف ػذا وػررح فػي أف المجمػكع هصلوػىة كاالصهػصع
كحضكر الدفف قرراطصف  ...كقصؿ هتض أوحصه ص رحوؿ القرراط المص ي إذا ػصر المرػت فػي القهػر هػصلمهف

مكاف لـ رمؽ ألمرا الصرابا كالوكاب ا كؿ كقد ر صدؿ همسظ االصهصع (ُْ).
(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ِْٖ/

(ِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ٕٖ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ُُٓ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ُُِ).

(ٖ)

الج ػ ػػرح كالصت ػ ػػدرؿ(ٖ)ِّٗ/ا م ػ ػػصارر ألمم ػ ػػص االمو ػ ػػصر(ُ) ُْٕ/ا الصت ػ ػػدرؿ كالصجػ ػ ػررح لم ػ ػػف ش ػ ػػرج ل ػ ػػا الهش ػ ػػصرم ف ػ ػػي الج ػ ػػصم

(ّ)

صصرر ا

ىـ(ٖ.)ّٖٔ/

(ٓ)

الكص ؼ(ُ.)ِْٔ/

(ٕ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُِْ/

الو ػ ػ ػػحرح(ِ)ّٕٕ/ا الكص ػ ػ ػػؼ(ِ) ِٔٓ/ا المقص ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػي ػ ػ ػػرد الك ػ ػ ػ ػ (ُ)َْٓ/ا ص ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػػصؿ(ِٕ)ٖٓٔ/ا إكم ػ ػ ػػصؿ ص ػ ػ ػػذرب
الكمصؿ(ُُ.)َِِ/

(ٗ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)ُّٓ/

(َُ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ّْٕ/

(ُِ)

رر أألىـ ال هى (ٓ.)َُِ/

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)

صقررب الص ذرب(ِّٓ).
صصرر ا
ا

ىـ(ٕ)ِٓٗ/ا طهقصت الكهرل(ٔ.)ِٖٗ/

ػ ػ ػػصس فػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ كغس ػ ػ ػػص -التهػ ػ ػػصدات فػ ػ ػػي ا

ػ ػ ػػىـ(ّ) ُِْٖ/ا ص ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػؤؿ ألم ػ ػ ػ ك ػ ػ ػػصرؿ الكوػ ػ ػػكؿ إل ػ ػ ػ

الر كؿ(ص)(ِ)ّّٗ/ا جصم ا حصدرث(َِ)ُّْ/ا أ رس ال صرم (صشرر أحصدرث فصح الهصرم)(َُ.)ِٓٓ/
( ٕٕٔ )

ػ ػ ػػمصرؿ

المبحث الرابع
أحاديث البراء بن عازب –رضي اهلل عنيمنا -في سنن ابن ماجو
حديث رقمٗٗ:
ان ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
اح قَا َلَ :ح َّدثََنا َع َّمار ْب ُن م َح َّم ٍدَ ،ع ْن َل ْي ٍـثَ ،ع ِـن ا ْل ِم ْن َي ِ
اء
الص َّب ِ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َّ
ـالَ ،ع ْـن َاز َذ َ َ
ََ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن َعـ ِ
ْب ِ
ــو َوَي ْم َعــ ُن ُي ُم
ـازٍب ،قَ َ
ِي ْم َعــ ُن ُي ُم المَّ ُ
س ـمَّ َم فــي قَ ْوِل ـو تَ َعــالَىَ :
ص ـمَّى اهللُ َعمَ ْيــو َو َ
ســو ُل المَّــو َ
ــال :قَــا َل َر ُ
(ُ)
َّ
اب ْاأل َْر ِ
ض»
ون} [البقرة ،]ٜٔ٘ :قَا َلَ « :د َو ُّ
الال ِع ُن َ
ُ .أشرج ػ ػا اهػ ػػف أهػ ػػي ح ػ ػصصـ فػ ػػي صس ػ ػػرر اهػ ػػف أهػ ػػي حػ ػػصصـا كصػ ػػصب ػ ػػكرة اؿ ألم ػ ػرافا (ُ)ِٔٗ/ا حػ ػػدرث
رقـُْْْا مف طررؽ ألمصر هف محمد هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
إسناد الحديث:
اح الدوَّلبي البزار :ثقة حافظ .سبق في حديث رقمٜ:
الص َّب ِ
ُُ .م َح َّم ُد ْب ُن َّ
َِ .ع َّم ُار ْب ُن ُم َح َّم ٍد
ألمصر هف محمد المكرم أهك الرقظصف الككفي(ِ).
ركل ألف :شصلد كا ألمشا كلرث هف أهي مرـ.

ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا كأهك كرربا كألمرك ال صقد(ّ).

قػػصؿ محمػػد هػػف ػػتد :مق ػا(ْ)ا قػػصؿ اهػػف متػػرف :مق ػ كم ػرم اشػػر قػػصؿ لػػـ ركػػف هػػا هػػأس(ٓ)ا قػػصؿ إه ػراارـ هػػف

رتقكب الجكزجص ي(ٔ)ا كأهك زرأل (ٕ) :لرس هصلقكل

(ٗ)

قصؿ أهك حصصـ :لرس ها هأس ركصب حدرم (ٖ)ا قصؿ أحمد هف ح هؿ :لرس ها هأس
( ُُ)

ذكرم اهف حهصف في المجركحرف(َُ)ا قصؿ الذاهي :مقا
(ُ)

كفي مكض آشر ودكؽ هرؿ(ُِ)ا

ف اهف مصجاا كصصب السصفا هصب التقكهصتا(ِ)ُّّْ/ا حدرث رقـَُِْ.

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ)ِٗ/ا الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ِ)َِِ/ا المقص

(ْ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ُّٔ/

(ٔ)

مرزاف االألصداؿ(ّ.)ُٖٔ/

(ٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)ّّٗ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)َْٓ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)َِٕ-َِْ/

(ٕ)

الكص ؼ(ِ.)ُٓ/

(ٗ)

هحر الدـ فرمف صكمـ ا مصـ أحمد همدح أك ذـ(ُ.)ُُّ/

(َُ)

المجركحرف الهف حهصف(ِ.)ُٗٓ/

(ُِ)

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ(ُ.)ُُْ/

(ُُ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ْٓٗ/

( ٖٕٔ )

في رد الك (ِ.)ُُٔ/

قصؿ اهف حجر :ودكؽ رشطئ(ُ)ا مصت
ّ .لَ ْي ٍث

ام صرف كممص رف كمصر (ِ).

ليث بن أبي سميم بن زنيم القرشي أبو محمد(ٖ).

ركل ألف :مجصادا كألكرم ا كأهك إ حصؽ ال هرتي.

ركل أل ا :المكرما ك ته ا كالح ف هف وصلح(ْ).

(ٔ)

قػصؿ أحمػد هػف ح هػؿ :مضػطرب الحػدرث(ٓ)ا قػصؿ رحرػ هػف متػرف :ضػترؼ إال أ ػا ركصػب حدرمػا
(ٖ)

مكض آشر ال هأس ها(ٕ)ا قصؿ أهك زرأل  :مضطرب الحدرث
(َُ)

هؿ اك مر ؿ(ٗ)ا كقصؿ أهك حصصـ

كفػػي

كفي مكض أشر لـ ر م مػف مكحػكؿ

كال صري(ُُ) :ضترؼا قصؿ التجمػي :جػصرز الحػدرث ال هػأس هػا(ُِ)ا

قصؿ أهك داكد :لرس ها هأس(ُّ)ا قصؿ الػدارقط ي :لػرس هحػصفظ كفػي مكضػ آشػر مضػطرب الحػدرث(ُْ)ا

قػػصؿ الجكزجػػص ي :رضػػتؼ حدرمػػا كلػػرس همهػػت(ُٓ)ا كذك ػرم اهػػف حهػػصف فػػي المجػػركحرف(ُٔ)ا قػػصؿ الػػذاهي:
(ُٕ)

ضػػترؼ

كفػػي مكضػ آشػػر ح ػػف الحػػدرث كمػػف ضػػتس فص مػػص ضػػتس الشصىطػ هػػأشرة(ُٖ)ا قػػصؿ اهػػف

حجػر :مقػ كلك ػا مػدلس(ُٗ)ا كفػي مكضػ آشػر وػدكؽ اشػصمط جػدنا كلػـ رصمرػز حدرمػا فصػرؾ رػد لػس مػف
ممصف كمىمرف كمصر (ُِ).
الطهقا ال صد ا كلـ رورح هصل مصع كفرا أل ت (َِ)ا مصت
(ُ)

صقررب الص ذرب (َْٖ).

(ِ)

صصرر ا

(ْ)

ص ذرب الص ذرب (ٖ.)ْٔٔ/

(ٔ)

الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ (ٕ)ِّّ/ا رر أألىـ ال هى (ٔ.)ُّّ/

(ٖ)

الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم (ّ.)ِٗ/

ىـ(ُِ)ُُّ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ّٔٓ/

(ّ)

الصصرر أ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)ُْٔ/ا المترف في طهقصت المحدمرف(ُ.)ٓٔ/

(ٓ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)َِٕ/

(ٕ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ّٓٔ/

(ٗ)

صحس الصحورؿ في ذكر ركاة الم ار رؿ (ُ.)ِِٕ/

(َُ)

الجرح كالصتدرؿ (ٕ.)ُٕٗ/

(ُِ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ّٗٗ/

(ُْ)

مف صكمـ فرا الدارقط ي في كصصب ال ف الضتسص كالمصرككرف كالمج كلرف(ّ.)ُُٓ/

(ُٔ)

المجركحرف الهف حهصف (ِ.)ُِّ/

(ُٖ)

دركاف الضتسص (ُ)ّّّ/

(َِ)

صقررب الص ذرب(ْْٔ).

(ُُ)

الضتسص كالمصركككف لم صري (ُ.)ٗ/

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ (ِْ.)ِٖٕ-ِٕٗ/

(ُٓ)

أحكاؿ الرجصؿ (ُ.)ُْٗ/

(ُٕ)

الكص ؼ (ِ.)ُٗ/

(ُٗ)

طهقصت المدل رف= صتررؼ أاؿ الصدلرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ُ.)ٔٓ/

(ُِ)

صصرر ا

ىـ(ٖ)ِْٓ/
( ٕٗٔ )

ْ .ا ْل ِم ْن َي ِ
ال ْب ِن َع ْم ٍرو ا
ان أهك ألهد اا الك دم :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـِ :
َٓ .از َذ َ

دم :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـِ :

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إســناد الحــديث ضــعيف؛ ألن فيــو عمتــين ،األولــى :أن عمــا ارً صــدوق ييــم ،والثانيــة :أن ليث ـاً متــروك

الحديث مدلس من الطبقو السادسو وفيو عنعنة.

حديث رقمٗ٘:
ـن َع َّمـ ٍ
ـاحَ ،ع ْـن أَِبــي ا ْل َج ْيـِـم
ـن َج َنـ ٍ
سـِمٍم َقـ َ
َح َّـدثََنا ِى َ
ان ْبـ ُ
ـالَ :حـ َّـدثََنا َم ْـرَو ُ
ـار َقــا َلَ :ح َّـدثََنا ا ْل َوِليـ ُـد ْبـ ُ
ـام ْب ُ
ـن ُم ْ
شـ ُ
وزجـا ِن ّْي ،عـ ِـن ا ْلبــر ِ
ِ
َن رسـ َ ِ
اء ْبـ ِـن َع ِ
َىـ َـو ُن
سـمَّ َم َقــا َلَ « :لـ َـزَوا ُل الـ ُّـد ْن َيا أ ْ
َ
ا ْل ُج َ َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
ـول المَّـو َ
ـازٍب ،أ َّ َ ُ
ََ
(ُ)
ق»
َعَمى المَّ ِو ِم ْن قَ ْت ِل ُم ْؤ ِم ٍن ِب َغ ْي ِر َح ٍّ
ُ .اشرج ػػا الهر ق ػػي ف ػػي ػػتب االرم ػػصفا كص ػػصب حسػ ػػظ الم ػػصف ألم ػػص رحص ػػصج الر ػػاا ه ػػصب صحػ ػررـ ال سػػػكس

كالج صرصت ألمر صا(ٕ)ِٓٓ/ا حدرث رقـ ْٖٓٗا ا صـ هف ألمصر هاا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب حسظ الم صف ألمص رحصػصج إلرػاا هػصب صحػررـ ال سػكس كالج صرػصت ألمر ػصا(ٕ)ِٓٓ/ا

حدرث رقـ َْٔٗا مف طررؽ ا صـ هف ألمصر هاا مصقصرب ا لسصظ .

 -ككذلؾ أشرجا كصصب حسظ الم صف ألمص رحصػصج إلرػاا هػصب صحػررـ ال سػكس كالج صرػصت ألمر ػصا(ٕ)ِٓٔ/ا

حدرث رقـ ُْٔٗا مف طررؽ ا صـ هف ألمصر هاا مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجػػا هػػف اهػػي ألصوػػـ فػػي الزاػػدا كصػػصب مػػص ذكػػر أف زكاؿ الػػد رص أاػػكف ألم ػ اا مػػف قصػػؿ المػػؤمفا

(ُ)ٕٔ/ا حدرث رقـ ُّٖا مف طررؽ ا صـ هف ألمصر هاا مصقصرب االلسصظ .

ّ .أشرجػػا اهػػف أهػػي ألصو ػػـ فػػي الػػدرصت ذك ػػر قػػكؿ ال هػػي -وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ -الػػزكاؿ ال ػػد رص
أاكف........ا (ُ)ِ/ا حدرث رقـ ِا مف طررؽ ا صـ هف ألمصر هاا مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ام
ِٔ .ى َ
شُ
(ٕ)(ٖ)
ىشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السممي

ركل ألف :مصلؾ هف أ سا مكا مصألرؿ هف ألرصشا كحصصـ هف إ مصألرؿ المد ي.

(ُ)

ف اهف مصجا ا كصصب الدرصتا هصب الصةمرظ في قصؿ م مـ ظممصا (ْٕٖ)ا حدرث رقـُِٗٔ.

(ِ)

ال ممي :هضـ ال رف كفصح الى ـ كمػرـ

(ّ)

ا ظػ ػ ػػر :م ػ ػ ػػرش ال ػ ػ ػػصري(ّٔ)ا الج ػ ػ ػػرح كالصتػ ػ ػػدرؿ(ٗ)ٔٔ/ا المق ػ ػ ػػصت اله ػ ػ ػػف حه ػ ػ ػػصف(ٔ)ِّّ/ا ا ر ػ ػ ػػصد ف ػ ػ ػػي مترفػ ػ ػ ػ ألمم ػ ػ ػػص

ػه إلػ

ػمرـ هػف م وػكر هػف ألكرمػ هػف شوػس هػف قػرس ألػرىف هػف مضػر كاػ فهرمػا

م كرة كالم ص ب إلر ص ال رحوكف .المهصب في ص ذرب اال صب(ِ.)ُِٗ/

الحػػدرث(ُ)ْْٓ/ا الصتػػدرؿ كالصج ػررح(ّ)ُُِٕ/اص ػػذرب الكمػػصؿ(َّ)ِِْ/ا ػػرر األػػىـ ال ػػهى (ُُ)َِْ/االكص ػػؼ(ِ)ّّٕ/ا
مرزاف االألصذاؿ(ْ)َِّ/ا المشصمطكف لمتىري(ُِٔ)ا االغصهصط همف رمي مف الركاة هصالشصىظ(ّْٔ).
( ٕ٘ٔ )

ركل أل ا :اهف مصجاا كالهشصرما كأهك داكد(ُ).

ذكرم اهف حهصف في المقصت(ِ)ا ككمقػا الشمرمػي(ّ)ا كالػذاهي(ْ)ا كال ػصري ال هػأس هػا(ٓ)ا كقػصؿ أهػك حػصصـ(ٔ)ا
شمس كأرهترف كمصرصرف(ٖ).

كاهف حجر :ودكؽ(ٕ)ا مصت
ٕ .ا ْل َوِلي ِد
الوليد بن مسمم القرشي أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية(.)ٜ
ركل ألف :حررز هف ألممصفا كوسكاف هف ألمركا كاالكزاألي.

ركل أل ا :المرث هف تدا كأحمد هف ح هؿا كألمي هف المدر ي(َُ).

قصؿ محمد هف تد :مقا كمرر الحدرث(ُُ)ا كمقا التجمي(ُِ)ا كرتقكب هف ره (ُّ)ا كاهػف حهػصف(ُْ)ا قػصؿ

أهػػك حػػصصـ وػػصلح الحػػدرث(ُٓ)ا قػػصؿ الػػذاهي :حػػصفظ(ُٔ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مق ػا كمرػػر صػػدلرس الص ػػكر
المكوكؼ هصلصدلرس ال درد كالودؽ مف الطهق الراهت (ُٖ)ا
أره كص ترف كمصر (ُٗ).

مصت

اح
ان ْب ُن َج َن ٍ
َّ .م ْرَو ُ
مركاف هف ج صح االمكم الدم قي(َِ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َّ.)ِْٕ-ِِْ/

(ّ)

ا ر صد في مترف ألممص الحدرث(ُ.)ْْٓ/

(ٓ)

م رش ال صري(ّٔ).

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ّٕٓ).

(ٗ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ِْٕ/

(ِ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ِّّ/

(ْ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ُُٕ/

(ٔ)

الصتدرؿ كالصجررح(ّ.)ُُِٕ/

(ٖ)

المرج ال صهؽ.

(َُ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُِٓ/

(ُِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٔٔ/

(ُُ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ِّٕ/

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ.)ٖٗ-ٖٔ/

(ُٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ)ُٕ/ا الصتدرؿ كالصجررح(ٖ.)ُّٓ/

(ُٕ)

صقررب الص ذرب(ْٖٓ).

(ُٗ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ.)ُّٓ/

(ُْ)

(ُٔ)

(ُٖ)

(َِ)

المقصت الهف حهصف(ٗ)ِِِ/

رر أألىـ ال هى (ُٖ.)َِْ/

طهقصت المدل رف =صتررؼ أاؿ الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس(ُٓ).

صصرر ا

ىـ(ٗ)ِٖٗ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ.)ُّٕ/
( ) ٕٔٙ

(ُٕ)

ركل ألف :ا ألمشا كج صح ا مكما كصك س هف مر رة هف حمهس(ُ).

ركل أل ا :ودق هف شصلدا كمحمد هف ترب هف صهكرا كالكلرد هف مرمصف(ِ).

كمق ػ ػا أهػ ػػك داكد(ّ)ا كاهػ ػػف حهػ ػػصف(ْ)ا كالػ ػػذاهي(ٓ)ا قػ ػػصؿ أهػ ػػك حػ ػػصصـ :ركصػ ػػب حدرمػ ػػا ال رحػ ػػص هػ ػػا(ٔ)ا قػ ػػصؿ
ت ك هترف كمصر (ٗ).

الدارقط ي(ٕ)ا كاهف حجر(ٖ) :ال هأس هاا مصت
وز َجا ِن ّْي مرمصف هف الج ـ اال وصرم :مق  .هؽ في حدرث رقـّ :
ٗ .أَِبو ا ْل َج ْيِم ا ْل ُج َ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث حسن ؛ ألن عمتو غير القادحة أن ىشاماً صدوق ،ومروان َّل بيس بو.
حديث رقمٗٙ :
ال :ح َّدثََنا ي ْحيى ْب ُن س ِع ٍ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّ
شٍ
ت
ش ْـع َب ُةَ ،ق َ
ـن َج ْع َف ٍـرَ ،ق َ
ـال َح َّـدثََنا ُ
سـ ِم ْع ُ
يدَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُ
َ َ
ار َق َ َ
ـال َ
َ
ٍ
اء ْب َـن َع ِ
ـازٍبَ ،يقُـو ُل:
َ
ت َع ْب َـد َّ
سـ ِم ْع ُ
سـ ِم ْع ُ
سَ
ت ا ْل َب َـر َ
ـج َةَ ،يقُـو ُل َ
الـر ْح َم ِن ْب َـن َع ْو َ
ص ّْـرفَ ،يقُـو ُل َ
ط ْم َح َة ْب َن ُم َ
(َُ)
ِ
ِ
ِ
الص ّْ
ف ْاأل ََّو ِل»
ون َعَمى َّ
صمُّ َ
س ِم ْع ُ
سمَّ َم َيقُو ُل« :إِ َّن المَّ َو َو َم َال َكتَ ُو ُي َ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
سول المَّو َ
ت َر ُ
َ
 -سبق التخريج لو في حديث رقمٙ:

إسناد الحديث:

ُُ .م َح َّم ُد ْب ُن َب َّ
شٍ
ار :ثقة .سبق في حديث رقمٕٚ :
ِ .ي ْحيى ْب ُن س ِع ٍ
يد
َ َ
َ

رحر هف ترد هف فركخ القطصف الصمرمي أهك ترد الهورم ا حكؿ الحصفظ(ُُ).

ركل ألف :أهي حرصف الصرميا كأ صم هف زرد المرميا مكا مصألرؿ هف أهي شصلد.
(ُ)

ص ذرب الص ذرب(َُ.)َٗ/

(ّ)

ل صف المرزاف(ٕ.)ِِٖ/

(ٓ)

الكص ؼ(ِ.)ِّٓ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٕ.)ِٖٕ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّْٖ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ)ِْٕ/ا الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ّ)ُُّ/ا المة ي في الضتسص (ِ.)ُٔٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ِٓٓ).

(ٕ)

مرزاف االألصداؿ(ْ)َٗ/ا مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ّْٔ/

(ٗ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِّٕ/

(َُ)
(ُُ)

ف اهف مصجاا كصصب إقصم الوىة كال

فر صا هصب فضؿ الوؼ المقدـا(ُ)ُّٖ/ا حدرث رقـٕٗٗ.

ا ظر :الطهقصت الكهرر(ٕ)ُِٓ/ا صصرر المقصت لمتجمي(ِْٕ)ا الجرح كالصتدرؿ(ٗ)ُٓ/ػ صصرر هةداد(ْ)َِّ/ا ص ذرب ا

المةػػصت(ِ)ُْٓ/ا صػػصرر ا

ػمص

ػػىـ(ْ)ُِْْ/ا ص ػػذرب الكمػػصؿ(ُّ)ِّٗ/ا ػػرر أألػػىـ ال ػػهى (ٗ)ُٕٓ/ا صقررػػب الص ػػذرب(ُٗٓ)ا

ص ذرب الص ذرب(ُُ)ُِٔ/ا هحر الدـ فرمف صكمـ فرا االمصـ أحمد همدح أك ذـ(ُُٕ).
( ) ٕٔٚ

ركل أل ا :م دد هف م رادا كأهك ه ر هكر هف شمؼا كزارر هف حرب(ُ).

قصؿ الشطرب الهةدادم قى ألف ألمػي هػف المػدر ي :مػص أررػت أحػدا أألمػـ هصلرجػصؿ مػف رحرػ هػف ػترد(ِ)ا

كقصؿ أحمد مػص أرت ألر ػصم مممػا(ّ)ا كقػصؿ الػذاهي أمرػر المػؤم رف فػي الحػدرث(ْ)ا ككمقػا محمػد هػف ػترد
كزاد مأمكف رفر حج (ٓ)ا كقصؿ اهف حجر :قى ألف رحر هف مترف :مقا(ٔ)ا كقصؿ اهف حجر :مقػ مػصقف
ممصف كص ترف كمصر (ٖ).

حصفظ إمصـ قدكة(ٕ)ا مصت
ُٖ . .م َح َّم ِد ْب ِن َج ْع َف ٍر اليذلي :ثقة .سبق في حديث رقمٕٚ :
ش ْع َب َة بن الحجاج األزدي :ثقة حافظ متقن .سبق في حديث رقمٖٔ:
ُْ .
ط ْم َح َة بن مصرف بن عمرو بن كعب :ثقة .سبق في حديث رقم٘ :
َ٘ .
س َج َة :ثقة .سبق في حديث رقم٘ :
َ .ٙع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْو َ
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٗٚ:
ْب ِـن َزْي ِـد ْب ِـن
ِ
سـمَّ َم
َعَم ْيـو َو َ

ٍ
ِ
ـي
ـال :أ ْ
س ْـي ِن َق َ
سـَم َم َةَ ،ع ْـن َعِم ّْ
َخ َبَرِنـي َح َّم ُ
ـاد ْب ُ
ـن َ
َح َّدثََنا َعم ُّي ْب ُن ُم َح َّمد َقا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبـو ا ْل ُح َ
ي ْب ِن ثَا ِب ٍت ،ع ِن ا ْلبر ِ
ـول المَّ ِـو َ َّ
س ِ
اء ْب ِن َع ِ
انَ ،ع ْن َع ِد ّْ
ُج ْد َع َ
ازٍب ،قَا َل :أَ ْقَب ْم َنا َم َ
ـع َر ُ
صـمى اهللُ
َ ََ
الص َـالةَ ج ِ
ِفي َح َّج ِت ِو الَِّتي َح َّج ،فَ َنَز َل ِفـي َب ْع ِ َّ
ـت
َمَر َّ
ام َعـ ًة ،فَي َ
َخـ َذ ِب َي ِـد َعِم ٍّ
س ُ
َ
ـي ،فَقَـا َل« :أَلَ ْ
ـض الط ِريـقِ ،فَـي َ
ِ
أَولَى ِبا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
ـت أ َْولَـى ِب ُك ّْـل ُم ْـؤ ِم ٍن ِم ْـن َن ْف ِس ِـو » قَـالُواَ :بمَـى،
س ُ
ين م ْن أَ ْنفُسـ ِي ْم » قَـالُواَ :بمَـى ،قَـا َل« :أَلَ ْ
ْ
ُ
(ٗ)
اداهُ»
قَا َل« :فَ َي َذا َوِل ُّي َم ْن أََنا َم ْوََّلهُ ،المَّ ُي َّم َو ِال َم ْن َو َاَّلهُ ،المَّ ُي َّم َع ِاد َم ْن َع َ
أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ُِٖ/ا حػػدرث رقػػـَُِٖٓا مػػف طررػػؽ ألػػدل هػػف مصهػػت هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ)ّّْ-ِّٗ/ا

(ّ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا االمصـ أحمد همدح أك دـ(ُُٕ).

(ٓ)

الطهقصت الكهرر(ٕ.)ُِٓ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ُٗٓ).

(ِ)

(ْ)

صصرر هةداد(ْ.)َِّ/

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ُٕٓ/

(ٔ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُِٔ/

(ٖ)

المرج ال صهؽ.

(ٗ)

ف اهف مصجاا كصصب ا فصصصح الكصصب في ا رمصف كفضصرؿ الوػحصه ا كالتمػـا هػصب فضػؿ ألمػي هػف أهػي طصلػب -رضػ اا أل ػا-

ا(ُ)ّْ/ا حدرث رقـُُٔ.

( ) ٕٔٛ

إسناد الحديث:
َُ .عِم ُّي ْب ُن ُم َح َّم ٍد
(ُ)
ألمي هف محمد هف إ حصؽ هت أهي داد

ركل ألف :أهي متصكر الضرررا مكاهراارـ هف ألرر ا إ حصؽ هف مرمصف الرازم.
(ِ)
ركل أل ا :اهف مصجاا كأهك محمد الح ف هف وصلح هف الرهر ا كالح ف هف التهصس الرازم
كمقا أهك حصصـ(ّ)ا كالذاهي(ْ)ا كاهف حجر(ٓ)ا مصت قهؿ

شمس كمىمرف كمصرصرف(ٔ).

س ْي ِن
ِ .أ َُبو ا ْل ُح َ
الش ار ى ص ً (ٕ) الككفي(ٖ).
زرد هف الحهصب هف الررصف الصمرمي أهك الح رف التكمي ي
ركل ألف :أرمف هف صهؿا ك ألمصر الرمصميا مكاهراارـ هف صف المكي.
ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا كاهف أهي ره ا ك أهك كررب(ٗ).

كمق ػ ػا اهػ ػػف متػ ػػرف(َُ)ا ك ألمػ ػػي هػ ػػف المػ ػػدر ي(ُُ)ا كالػ ػػدارقط ي(ُِ)اك التجمػ ػػي(ُّ)ا كالػ ػػذاهي زاد ا مػ ػػصـ

الحصفظ(ُْ)ا كقػصؿ أهػك حػصصـ :وػدكؽ وػصلح(ُٓ)ا كقػصؿ اهػف حجػر :وػدكؽ رشطػئ(ُٔ)ا مػصت ػ مػىث
كمصرصرف(ُٕ).

(ُ)

ا ظ ػ ػ ػ ػػر :الج ػ ػ ػ ػػرح كالصت ػ ػ ػ ػػدرؿ(ٔ)َِِ/ا ص ػ ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػ ػػصؿ(ُِ)َُِ/ا ص ػ ػ ػ ػػصرر ا

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ُِِ-َُِ/

(ْ)

الكص ؼ(ِ.)ْٔ/

ػ ػ ػ ػػىـ(ٓ)ّٖٗ/ا ص ػ ػ ػ ػػذكرة الحس ػ ػ ػ ػػصظ(ِ)ِٓ/ا

الكص ؼ(ِ)ْٔ/إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٗ)ّّٕ/ا صقررب(َْٓ)ا ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ّٕٗ/
(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)َِِ/

(ٓ)

صقررب(َْٓ).

(ٔ) المرج ال صهؽ.
(ٕ)
الش ار ى ص ً  :هضـ الشص المتجم كفصح ال ار كال رف الم ممصرف كفي آشراص ال كفا اذم ال ه إل ش ار ػصف كاػي هػىد كهرػرةا فأاػؿ
ي
التراؽ رظ كف أف مف الرم إل مطم ال مس ش ار صف .ا صب لم متص ي (ٓ.)َٕ /
(ٖ)
(ٗ)

صصرر ا

ىـ(ُْ)ُِٔ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ّ)ُّٗ/ا الكص ؼ(ُ)ُْٓ/ا ذرؿ طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ)ُِٕ/

ص ذرب الص ذرب(ّ.)َّْ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ(َُ.)ْٔ-َْ/

(ُِ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ُِٕ/

(ُُ)

صذكرة الحسصظ = طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِٓٔ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُُٕ/

(ُٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُٓٔ/

(ُْ)

(ُٔ)
(ُٕ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ّّٗ/

صقررب الص ذرب(ِِِ).

الكافي هصلكفرصت(ُٓ)ِٖ/اصصرر هةداد(ٗ.)ْْٕ/
( ) ٕٜٔ

سَم َم َة
َّ .ح َّم ُ
اد ْب ُن َ
حمصد هف مم هف در صر الهورم أهك مم

ركل ألف:

(ُ).

رؿ هف أهي وصلحا كحمصد هف أهي مرمصفا كحمرد هف اىؿ.

ركل أل ا :أهك مم مك

هف إ مصألرؿ الصهكذكيا كحهصف هف اىؿا كالح رف هف هىؿ(ِ).

كمقا اهف مترف(ّ)ا كالتجمػي(ْ)ا كأهػك حػصصـ(ٓ)ا كذكػرم اهػف حهػصف فػي المقػصت(ٔ)ا كقػصؿ الػذاهي إمػصـ مقػ لػا

أكاصـ غرارب كغررم أمهت م ا(ٕ)ا كقصؿ في مكضػ آشػر مقػا وػدكؽ رةمػط كلػرس فػي قػكة مصلػؾ(ٖ)ا كقػصؿ
اهف حجر مق ألصهد أمهت ال صس في مصهت كصةرر حسظا هأشرة(ٗ).
ه ك صرف كمصر (َُ).
مصت
ان
َْ .عِم ّْي ْب ِن َزْي ِد ْب ِن ُج ْد َع َ
عمى بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصرى(ٔٔ).

روى عن :أنس بن مالك ،وسعيد بن المسيب ،وعدى بن ثابت.
ركل أل ا :قصصدةا ته ا امصـ هف رحر (ُِ).

قػػصؿ محمػػد هػػف ػػتد :كػػصف كمرػػر الحػػدرث كفر ػ ضػػتؼ كال رحػػص هػػا(ُّ)ا كقػػصؿ أحمػػد هػػف ح هػػؿ :لػػرس
(ُٔ)

ه ػػصلقكل(ُْ)ا كف ػػي مكضػ ػ آش ػػر ل ػػرس ه ػػي (ُٓ)ا كق ػػصؿ اه ػػف مت ػػرف :ل ػػرس ه ػػذاؾ الق ػػكل

(ُ)

كم ػػرة أش ػػرل

ا ظر :ؤاالت أهي إ حصؽ إهػراارـ هػف الج رػد لإلمػصـ رحرػ هػف متػرف (َُِ)ا صػصرر المقػصت لمتجمػي(ُّٗ)ا المقػصت الهػف حهػصف

(ٔ)ُِٔ/ا صػ ػ ػػصرر المقػ ػ ػػصت لمتجمػ ػ ػػي(ُّٗ)االجػ ػ ػػرح كالصتػ ػ ػػدرؿ(ّ) َُْ/ا حمر ػ ػ ػ االكلرػ ػ ػػص كطهقػ ػ ػػصت االوػ ػ ػػسرص (ٔ)ِْٗ/ا ص ػ ػ ػػذرب

الكمصؿ(ٕ)ِّٓ/ا الصتدرؿ كالصجررح (ِ)ِّٓ/ا الكص ػؼ(ُ)ّْٗ/ا المة ػي فػي الضػتسص (ُ)ُٖٗ/ا الجػكاار المضػر فػي طهقػصت

الح سرػ (ُ)ِِٓ/ا غصرػ ال صرػ فػػي طهقػػصت القػ ار (ّ)ِٓ/ا صقررػػب الص ػػذرب(ُٖٕ)ا مةػػص ي ا شرػػصر فػي ػػرح أ ػػصمي رجػػصؿ متػػص ي
االمصر(ُ)َِْ/ا الككاكب ال هرات في مترف مف الركاة المقصت(ُ)َْٔ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف الذاب(ُ.)ِِٔ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ (ٕ.)ِٗٓ-ِّٓ/

(ّ)

ؤاالت أهي إ حصؽ مكاهراارـ هف الج رد لإلمصـ رحر هف مترف(َُِ).
صصرر المقصت لمتجمي(ُّٗ).

(ٔ)

المقصت الهف حهصف (ٔ.)ُِٔ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ.)ّْٗ/

(ْ)
(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُِْ/

(ٕ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ُٖٗ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ُٖٕ).

(َُ)

المرج ال صهؽ.

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ِِّ/

(ُْ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ) ِْٕ/امك كألا أقكاؿ االمصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)ّٖ/

(ُٔ)

صصرر اهف مترف -ركار الدارمي(ُ.)ُُْ/

(ُُ)

الصصرر أ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)َُِ/االك

(ُّ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ُٖٕ/

(ُٓ)

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ(ُ.)َُْ/

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)ُِْ/االمقص

( ٖٓٔ )

في رد الك (ُ.)ُْٕ/

(ُ)

ضترؼ

(ِ)

كمػرة لػرس ه ػئ

كمػرة لػرش هحجػ (ّ)ا كقػصؿ التجمػي :ركصػب حدرمػا كلػرس هػصلقكل كمػرم كػصف

رص ػػر ال هػػأس هػػا(ْ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :لػػرس هػػصلقكل ركصػػب حدرمػػا كال رحػػص هػػا ككػػصف رص ػػر (ٓ)ا كقػػصؿ

رتقػػػكب هػػػف ػ ػػره  :مقػ ػ وػ ػػصلح الحػػػدرث مكال ػ ػ المػػػرف مػ ػػص اػػػك(ٔ)ا كقػ ػػصؿ ال ػػػصري(ٕ)ا كأحمػ ػػد هػػػف ألػ ػػدم
الجرجػػص ي(ٖ)ا كاهػػف حجػػر :ضػػترؼ(ٗ)ا كقػػصؿ أهػػك زرألػ لػػرس هقػػكل(َُ) ر ػػـ رشطػػئ(ُُ)ا كقػػصؿ الصرمػػذم:
(ُِ)

ودكؽ

كقصؿ الذاهي :لرس هصلمهت(ُّ)ا مصت
ي ْب ِن ثَا ِب ٍت :ثقة .سبق في حديث رقمٕٚ:
َٓ .ع ِد ّْ
ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
ص

كأل ررف كمصر (ُْ).

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ضترؼ
زرد ضترؼ.

ف فرا ألمصرف قصدحصرفا ا كل  :أف زرػدان وػدكؽ رشطػئا كالمص رػ  :أف ألمرػصن هػف

التعميق:

كذلؾ أى ٍقىهٍمىص م ر ً
كؿ اا -وم اا ألمرا ك مـ -في ىحجَّصً ًا الَّصًي ىح َّ) اػي حجػ الػكداع
ىىىي
ػصر كغرػػر
وػػم اا ألمرػػا -ك ػػمـ ىكٌدع فر ػػص أوػػحصها هصلكوػ ٌػر الصػػي أكوػػصاـ ه ػػص أف ال ررجت ػكا هتػػدم كسٌػ نا
ذلػؾ مػف الكوػصرص الصػي يذكػرت فػي شطهصػا -وػم اا ألمرػا ك ػمـ -رػكـ ألرفػ ا كأ ٌكػد الصكدرػ هإ ػ صد اا
ػض الطَّ ًررػ ً
هحص ا كصتصل ألمػر ـ هػأ ـ ى ػ ً دكا أ ػا قػد همٌػغ مػص أير ػؿ إلػر ـ هػا ( ىفى ىػزىؿ فػي ىه ٍت ً
ؽ) أم همكػصف

ف ال هػي -

ً
ً
صدرػص ر ػصدم هقكلػا" :الوػىة
ىمىر الو ى
َّػىةى ىجصم ىتػ ن) أم أمػر م ن
ير ٌم ىغدررم كرا يرضػصؼ إلػ الةرضػ (فىػأ ى
جصمت " .كصمؾ الوىة اي الظ ر.

(ُ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)َُٔ/

(ّ)

مشصور الكصمؿ في الضتسص (ُ.)ُٓٔ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)ُٖٕ/

(ٕ)

المرج ال صهؽ.

(ٗ)

صقررب الص ذرب(َُْ)

(ِ)

متجـ الجرح كالصتدرؿ لرجصؿ ال ف الكهرل(ُ.)ُُْ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّْٔ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ(َِ.)ّْٗ-ّْٖ/

(ٖ)

(َُ)

الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ(ٔ.)ِّْ/
دركاف الضتسص (ُ.)ِّٖ/

(ُُ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ْْٕ/

(ُّ)

الكص ؼ(ِ.)َْ/

(ُِ)

(ُْ)

رر أألىـ ال هى (ٓ.)َِٕ/

صصرر ا

ىـ(ٖ)ُُٖ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ُِٓ/
( ٖٔٔ )

ً
رف) أم هج ـ ( ًم ٍف أى ٍ سي ً ً ٍـ؟)
( ىفأ ى
ىش ىذ هًىر ًد ىألًم ٍّي -رضي اا أل ا-ا ىف ىقص ىؿ :أىىل ٍ ي
ت أ ٍىكىل هًصٍل يم ٍؤ ًم ى
كفػػي ركار ػ أحمػػد" :أل ػػصـ صتممػػكف أ ػػي أكل ػ هػػصلمؤم رف مػػف أ س ػ ـ"ا كفرػػا إرمػػص إل ػ قكلػػا ألػػز كجػػؿ:
ً
بالَّهًي أىكىلػ هًػصٍلمؤ ًم ً ً
(هىمػ ) أم أ ػت أكلػ
رف م ٍػف أى ٍ سي ػ ً ٍـ [ا حػزاب ( ]ٔ:ىقػصليكا) أم الوػحصه الحصضػركف ى
يٍ ى
ٍ
ه ػـ مػػف أ س ػ ـا ف ػ "همػ " حػػرؼ إرجػصبا فػػإذا قرػػؿ :مػص قػػصـ زرػػدا كقمػت فػػي الجػكاب :همػ ا فمت ػػصم إمهػػصت
القرػصـا مكاذا قرػػؿ :ألػػرس كػصف كػػذاا كقمػػت :همػ ا فمت ػػصم الصقررػػر كا مهػصتا كال صكػػكف إال هتػػد سػيا إمػػص فػػي

صقدـا مكامص
أكؿ الكىـ كمص ٌ
هقرػ أامػا ( ىقػصليكا :ىهىمػ ا ىقػص ىؿ :ىف ىػ ىذا)
ت أ ٍىكىل هً يك ٍّؿ يم ٍؤ ًم وف) أم هشوكوا ( ًم ٍف ى ٍس ً ًا؟) أم فض نػى ألػف ٌ
(أىىل ٍ ي
إ ػصرة إلػ ألمػي -رضػي اا أل ػػا( -كًلػي م ٍػف أىىػص مػكىالميا المَّ ػ َّػـ ك ً
ػصدامي) كزاد
اؿ ىم ٍػف ىك ىاالميا المَّ ي َّػـ ىألػص ًد ىم ٍػف ىألػ ى
ىٍ
ى ى
ي ى
ٌ
في ركارػ

حمػد" :كا وػر مػف وػرما كاشػ يذؿ مػف شذلػا" .كزاد فػي ركارػ أشػرل" :فمقرػا ألمػر هتػد ذلػؾا
(ُ)

رت مكل كؿ مؤمف كمؤم ".
فقصؿ :ا نررص رص اهف أهي طصلبا
أوهحت كأم ى
ى
حديث رقمٗٛ:

َحم ُد ْب ُن مح َّم ِد ْب ِن ي ْحيى ْب ِـن س ِـع ٍ
ـالَ :ح َّـدثََنا
ـن ُم َح َّم ٍـد ا ْل َع ْن َق ِـز ُّ
ي قَ َ
ـان قَـا َلَ :ح َّـدثََنا َع ْم ُـرو ْب ُ
يد ا ْل َقطَّ ُ
َ َ
َُ
َ
َح َّدثََنا أ ْ َ
ي ْب ِن ثَا ِب ٍـت ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ِ
اء ْب ِـن ع ِ ِ
ِو ِم َّمـا
ص ٍرَ ،ع ِن ُّ
ّْيَ ،ع ْن َع ِد ّْ
السد ّْ
َ
َ
َس َباطُ ْب ُن َن ْ
أْ
س ْـب َحا َن ُوَ :
ـازٍب ،فـي قَ ْوِلـو ُ
ََ
ـالَ :نَزلَـ ْ ِ
َخَر ْج َنــا لَ ُكـ ْـم ِمـ َـن ْاأل َْر ِ
صـ ِ
ـار،
ض َوََّل تََي َّم ُمـوا ا ْل َخ ِبيـ َ
أْ
ـون} [البقــرة ،]ٕٙٚ :قَـ َ
ـث ِم ْنـ ُ
ـو تُْن ِفقُـ َ
ـت فــي ْاألَ ْن َ
ــن ِحي َ ِ
ِ
اد َّ
ــو َعمَــى َح ْب ٍــل َبــ ْي َن
الن ْخـ ِـل ِم ْ
س ِــر ،فَ ُي َعمّْقُوَن ُ
ــد ُ
ــان ِج َ
ــار تُ ْخـ ِـر ُج إِ َذا َك َ
ـاء ا ْل ُب ْ
طان َيــا أَ ْق َنـ َ
َكا َن ـت ْاألَ ْن َ
ص ُ
ِ
ِ
طوا َنتَ ْي ِن ِفي مس ِج ِد رس ِ ِ
اء ا ْلم َي ِ
َح ُـد ُى ْم
سـمَّ َمَ ،ف َييْ ُكـ ُل ِم ْن ُ
ـاج ِر َ
ينَ ،ف َي ْعم ُـد أ َ
أْ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ْ َ ُ
ُس ُ َ
ـو فُ َق َـر ُ ُ
ِ
ِ
وض ِ
ِ ِ
فَي ْد ِخ ُل ِق ْنوا ِف ِ
ِوََّل
فَ ،ي ُ
ـيم ْن فَ َعـ َل َذِل َ
يو ا ْل َح َ
شُ
ُ
ظ ُّن أ ََّن ُو َجا ٌز فـي َكثْ َـرِة َمـا ُي َ ُ
ـكَ :
ً
ـع م َـن ْاألَ ْق َنـاء ،فَ َن َـز َل ف َ
شــ ِ
ســتُ ْم
تََي َّم ُمــوا ا ْل َخ ِب َ
ــدوا ِل ْم َح َ
ف ِم ْن ُ
ــون} [البقــرةَ ،]ٕٙٚ :يقُــو ُلََّ :ل تَ ْع ِم ُ
يــث ِم ْنـ ُ
ــو تُْن ِفقُ َ
ـو تُْن ِفقُ َ
ِولَ ْ
ــونَ ،
ُىـ ِدي لَ ُكـم مـا قَ ِب ْمتُمـوه إََِّّل عمَـى اسـ ِت ْحي ٍ
َن تُ ْغ ِم ُ ِ ِ
اء ِم ْـن
ِبآ ِخ ِذي ِو إََِّّل أ ْ
ُ ُ
ْ َ
َ
ضوا فيو} [البقرةَ ،]ٕٙٚ :يقُـو ُل :لَ ْـو أ ْ َ ْ َ
( ِ)
ِ
ِ ِ
ص ِ
ص َدقَ ِات ُك ْم
اجةٌَ ،وا ْعمَ ُموا أ َّ
اح ِب ِوَ ،غ ْي ً
ظا أ ََّن ُو َب َع َث إِلَ ْي ُك ْم َما لَ ْم َي ُك ْن لَ ُك ْم فيو َح َ
َن المَّ َو َغن ّّي َع ْن َ
َ
 -هؽ الصشرر لا في حدرث رقـّٓ:

إسناد الحديث:

َحم ُد ْب ُن مح َّم ِد ْب ِن ي ْحيى ْب ِن س ِع ٍ
ان أهك ترد(ّ).
يد ا ْلقَطَّ ُ
َ َ
َُ
َ
ُ .أ ْ َ
ركل ألف :رحر هف تردا كأهي ال ضرا كاهف م دم.

(ُ)

م صرؽ ا كار الكاصج كمطصل ا

رار اله صج في ػرح ػ ف ا مػصـ اهػف مصجػا(ّ)ُٖٗ/ا ر ػصلا طػرؽ حػدرث مػف ك ػت مػكالم

فتمي مكالم(ُ)ُٗ/ا الهدارا كال صر (ٕ.)ٔٔٗ/

(ِ)
(ّ)

ف اهف مصجا ا كصصب الزكصةا هصب ال ي أف رشرج في الودق

ر مصلاا(ُ)ّٖٓ/ا حدرث رقـُِِٖ.

ص ػػذرب الكمػ ػػصؿ()ْْٖ-ّْٖ/اف ػػصح الهػ ػػصب فػ ػػي الك ػ ػ كااللقػ ػػصب(ُ)ّٕٕ/ا المقص ػ ػ فػ ػػي ػ ػػرد ال ػ ػ (ُ)ِْٕ/ا إكمػ ػػصؿ ص ػ ػػذرب

الكمصؿ(ُ.)ُِْ/

( ٕٖٔ )

ركل أل ا :اهف مصجاا كاهف أهي حصصـا كالمحصممي(ُ).

(ٓ)

قصؿ أهك حصصـ(ِ)ا كالذاهي(ّ)ا كاهف حجر(ْ) :ودكؽا ذكرم اهف حهصف في المقصت

ممصف كشم رف كمصرصرف(ٔ).
مصت
ي
َِ .ع ْم ُرو ْب ُن ُم َح َّم ٍد ا ْل َع ْنقَ ِز ُّ
ألمرك هف محمد الت قزم(ٕ) القر ي مكالاـ أهك ترد الككفي(ٖ).

ركل ألف :ألر

هف ط مصفا كرك س هف أهي إ حصؽا كأهي ح رس .

ركل أل ا :قص ـا كقصره ا كألمي هف المدر ي(ٗ).

كمقػ ػ ػا أحم ػ ػػد ه ػ ػػف ح ه ػ ػػؿ(َُ)ا كال ػ ػػصري(ُُ)ا كالتجم ػ ػػي كزاد ألمرػ ػػا جػ ػػصرز الحػ ػػدرث(ُِ)ا كاهػ ػػف حهػ ػػصف(ُّ)ا
كاهف حجر(ُٓ)ا قصؿ اهف مترف :لرس ها هأس(ُٔ)ا مصت

ص ٍر
َس َباطُ ْب ُن َن ْ
ّ .أ ْ
أسباط بن نصر اليمداني أبو يوسف أبو نصر الكوفي(.)ٔٛ

ص

كص ترف كمصر (ُٕ).

ركل ألف :مصؾ هف حربا مكا مصألرؿ ال دما كم وكر هف المتصمر.
ركل أل ا :أحمد هف السضؿ الحسرما كألهد اا هف وصلح التجميا كأهك أل صف ال دم(ُٗ).
(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)َٖ/

(ّ)

الكص ؼ(ُ.)َِّ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّٖ/

(ِ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ْٕ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ْٖ).

(ٔ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُِ/

(ٕ)الت قزم :هسصح الترف الم مم القصؼ هر مص ال كف ال صك كفي آشراص الزال المتجم كاذم ال ه إل الت قػز اػك المرز جػكش فكػصف
رهر الت قز ف ب إلر  .ا

(ٖ)
(ٗ)

صب لم متص ي(ٗ.)ّٕٗ/

ص ذرب الكمصؿ(ِِ)ِِِ-َِِ/االطهقصت الكهرل(ٔ)َّٕ/االمقص

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ٖٗ/

في رد الك (ُ.)ُِٕ/

(َُ)

هح ػػر ال ػػدـ ف ػػرمف صكم ػػـ فر ػػا االم ػػصـ أحم ػػد هم ػػدح أكذـ(ُ) ُُٗ/ا مك ػػكأل أقػ ػكاؿ االم ػػصـ أحم ػػد ه ػػف ح ه ػػؿ ف ػػي رج ػػصؿ الح ػػدرث

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ِِ.)ِِِ/َِِ/

كألمما(ّ.)ُُّ/

(ُِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َّٕ/

(ُْ)

الكص ؼ(ِ.)ٖٕ/

(ُٔ)

صصرر اهف مترف-ركار اهف محرز(ُ.)ٖٖ/

(ُّ)(ُّ)

(ُٓ)

(ُٕ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِْٖ/

صقررب الص ذرب(ِْٔ).

صصرر ا

ىـ(ُّ.)ِّٓ/

(ُٖ)

صػ ػ ػػصرر ا

(ُٗ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِِ/

ػ ػ ػػىـ(َُ)ٔٗ/االضػ ػ ػػتسص الكهػ ػ ػػرل(ٔ)ّّٓ/االك ػ ػ ػ كا

المرزاف(ٕ)ُّٕ/الصصرر الكهرر لمهشصرم (ِ.)ّٓ/

( ٖٖٔ )

ػ ػ ػػمص لإلمػ ػ ػػصـ م ػ ػ ػػمـ(ِ)ّٖٖ/االكص ػ ػ ػػؼ(ُ)ِِّ/ل ػ ػ ػػصف

كمقا اهف متػرف(ُ)ا كاهػف حهػصف(ِ)ا قػصؿ ال ػصري :لػرس هػصلقكل(ّ)ا كقػصؿ أهػك تػرـ :ضػترؼ(ْ)ا صكقػؼ فرػا

أحمد(ٓ)ا كقصؿ اهف حجر :ودكؽ كمرر الشطأ رةرب(ٔ).

ْ .إسماعيل بن عبد اهلل بن أبي كريمة السدي :ضعيف .سبق في حديث رقمٖ٘:
ي ْب ِن ثَا ِب ٍت :ثقة .سبق في حديث رقمٕٚ:
َٓ .ع ِد ّْ
ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ ػ ػ صد الح ػػدرث ض ػػترؼ

ف فر ػػا ألمص ػػرف ق ػػصدحصرفا ا كلػ ػ  :أف أ ػػهصطنص و ػػدكؽ كمر ػػر الشط ػػأ رة ػػربا

كالمص ر  :أف إ مصألرؿ ضترؼ.

حديث رقمٜٗ:

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ـن َع َّي ٍ
َح َّدثََنا َع ْمقَ َم ُة ْب ُن َع ْم ٍرو الد ِ
ـال:
اء ،قَ َ
َّارِم ُّي قَ َ
الَ :ح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُ
ـح َ َ
سَ
ـاشَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ََ
ِ
ول المَّـ ِو َ َّ
س ِ
سـمَّم َن ْح َـو َب ْي ِـت ا ْل َم ْق ِـد ِ
ص ِـرَف ِت ا ْل ِق ْبَمـ ُة
ش َـر َ
س ثَ َما ِن َيـ َة َع َ
شْ
ـيًراَ ،و ُ
صمَّ ْي َنا َم َع َر ُ
َ
صـمى اهللُ َعَم ْيـو َو َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صـمَّى إَِلـى
إَِلى ا ْل َك ْع َبة َب ْع َد ُد ُخوِلو إَِلى ا ْل َمدي َنة ِب َ
ـيَرْي ِنَ ،وَك َ
شْ
سـمَّ َم ،إِ َذا َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سـو ُل المَّـو َ
ـان َر ُ
س أَ ْكثَر تَ َقمُّب و ْج ِي ِو ِفي َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو َي ْي َـوى
سـمَّ َم أ ََّن ُ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
الس َماءَ ،و َعم َم المَّ ُو م ْن َق ْم ِب َن ِب ّْيو َ
َ َ
َب ْيت ا ْل َم ْقد ِ َ
السـم ِ
ِ
ِ
ا ْل َكعب َة ،فَ ِ
اء
سـمَّ َم ُيتِْب ُع ُ
َْ
ص َـرهُ َو ُى َـو َي ْ
ـو َب َ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
سو ُل المَّو َ
صع َد ِج ْب ِري ُل ،فَ َج َع َل َر ُ
َ
ص َـع ُد َب ْـي َن َّ َ
السـم ِ
ـوِ :قَ ْـد َنـرى تَ َقمُّـب و ْج ِي َ ِ
ض ،ي ْنظُر ما يي ِْت ِ
اء} [البقـرةْ ]ٔٗٗ :اآل َيـ َة،
يـو ِب ِـو ،فَـيَ ْن َز َل المَّ ُ
َو ْاأل َْر ِ َ ُ َ َ
َ َ
َ
ـك فـي َّ َ
ِ
ِ
ٍ
صـمَّ ْي َنا َرْك َعتَ ْـي ِن إَِلـى َب ْي ِـت ا ْل َم ْق ِـد ٍ
ع
ـن ُرُكـو ٌ
س َوَن ْح ُ
ص ِرَف ْت إَِلى ا ْل َك ْع َبـةَ ،وَق ْـد َ
َفيَتَا َنا آتَ ،ف َقا َل :إِ َّن ا ْلق ْبَم َة َق ْد ُ
ِ
ِ
ِ
فَتَح َّوْل َنا ،فَب َن ْي َنا عَمى ما م َ ِ
ـف
سـمَّ َمَ « :يـا ِج ْب ِريـ ُل َك ْي َ
َ
َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سو ُل المَّـو َ
ص َال ت َنا ،فَ َقا َل َر ُ
ضى م ْن َ
َ َ َ
ـو ِلي ِ
ِ
ض َِ
ص َال ِت َنا إَِلى َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِ
يمـا َن ُك ْم} [البقـرة:
س » فَيَ ْنَز َل المَّ ُ
ِو َمـا َك َ
ـان المَّ ُ ُ
ـو َع َّـز َو َج َّـلَ :
َحالَُنا في َ
ـيع إ َ
(ٕ)

ٖٗٔ]

 -هؽ الصشرر لا في حدرث رقـّٕ:

(ُ)

المة ي في الضتسص (ُ.)ٔٔ/

(ّ)

مرزاف االألصداؿ(ُ)ُٕٓ/ادركاف الضتسص (ُ)ِٓ/

(ٓ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا ا مصـ أحمد همدح أك ذـ(ُ)ُٗ/

(ِ)

المقصت الهف حهصف(ٔ)ٖٓ/

(ْ)

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ(ُ)ٗٔ/ا الجرح كالصتدرؿ(ِ)ِّّ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ٖٗ)

(ٕ)

ف اهف مصجاا كصصب إقصم الوىة كال

فر صا هصب القهم ا(ُ)ِِّ/ا حدرث رقـََُُ.
( ٖٗٔ )

إسناد الحديث:

َُ .ع ْم َق َم ُة ْب ُن َع ْم ٍرو الد ِ
َّارِم ُّي
(ُ)
ألمقم هف ألمرك هف الحورف هف لهرد الصمرمي الدارمي التطصردم أهك السضؿ الككفي

ركل ألف :أهي هكر هف ألرصش

ركل أل ػػا :اهػػف مصجػػاا كمك ػ هػػف إ ػػحصؽ ا وػػصرما كمحمػػد هػػف ألمػػي الحكػػرـ(ِ)ا كمقػا اهػػف حهػػصف(ّ)ا
كالذاهي(ْ)ا كاهف حجر كزاد ألمرا ألىم (ٓ)ا مصت

(ٔ)

ت كشم رف كمصرصرف

ِ .أ َُبو ب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
اش :مق  .هؽ في حدرث رقـُٕ:
اق ال هرتي :مق مكمر اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ:
س َح َ
ّ .أ ِبو إِ ْ

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقم٘ٓ:

ـال :ح َّـدثََنا أَبـو رج ٍ
ـاء ا ْل ُخراس ِ
ح َّدثََنا ا ْلقَ ِ
ص ٍ
اس ُم ْب ُن َزَك ِرَّيا ْب ِن ِدي َن ٍ
ـان ُّي،
ـح ُ
اق ْب ُ
ُ ََ
ـور قَ َ َ
سَ
َ
ـار قَـا َلَ :ح َّـدثََنا إِ ْ
َ َ
ـن َم ْن ُ
ع ْن مح َّم ِد ْب ِن م ِال ٍك ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ِ
ـالُ :ك َّنـا مـع رس ِ ِ
ـس
سـمَّ َم ِفـي ِج َن َ
اءَ ،ق َ
َ
َ َُ
ـازٍةَ ،ف َجَم َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
ـول المَّـو َ
َ ََ ُ
ََ
َ
(ٖ)
)
ٚ
(
ير ا ْل َق ْب ِرَ ،فب َكى ،حتَّى ب َّل الثَّرى  ،ثُ َّم َقا َل« :يا إِ ْخو ِاني ِل ِم ْث ِل َى َذا َفي ِ
ش ِف ِ
َع ُّدوا»
َعَمى َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ُ .أشرجػا أحمػد هػف ح هػؿ فػي م ػ دما(ْ)ِْٗ/ا حػدرث رقػـُِٖٔا مػف طررػؽ أهػك رجػص هػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ِ .أشرجػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ِّٖ/ا حػػدرث رقػػـِِْا مػػف طرر ػؽ ألهػػد اا هػػف كاقػػد هػػاا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا الهر قػػي فػػي ػ اا كصػػصب الج ػػصرزا هػػصب مػػص ر هةػػي لكػػؿ م ػػمـ أف ر ػػصتمما...ا(ِ )ُٕٓ/ا

حدرث رقـُٓٓٔا إ حصؽ هف م وكر هاا جز مف حدرث مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجػا اهػػف أهػػي ػػره فػػي موػ س ا كصػػصب الزاػػدا هػػصب مػػص ذكػػر ألػػف هر ػػص وػػم فػػي الزاػػدا(ٕ)ٕٗ/ا

حدرث رقـُّّّْا مف طررؽ إ حصؽ هف م وكر هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(َِ.)ََّ/

(ّ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِٓٓ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ّٕٗ).

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ِٕٔ/

(ْ)

الكص ؼ(ِ.)ّْ/

(ٔ)

المرج ال صهؽ.

(ٕ)
(ٖ)

(ألم

سرر القهر) أم طرفا( .المرل) أم الصراب .حص ر ال دم ألم

ف اهف مصجا (ِ.)ْٖٓ /

ف اهف مصجاا كصصب الزادا هصب الحزف كالهكص ا(ِ)َُّْ/ا حدرث رقـُْٓٗ.
( ٖ٘ٔ )

ٓ .أشرجا الهر قي في تب ا رمصفا كصصب الزاد كقوػر ا مػؿا(ُّ)َُّ/ا حػدرث رقػـََُّٔا مػف
طررؽ إ حصؽ هف م وكر هاا مصقصرب ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصػصب الزاػد كقوػر ا مػؿا(ُّ)َُّ/ا حػدرث رقػـََُْٔا مػف طررػؽ إ ػحصؽ هػف

م وكر هاا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا الطه ار ػػي فػػي متجػػـ ا ك ػػطا(ّ)ِٗ/ا حػػدرث رقػػـِٖٖٓا مػػف طررػؽ ألهػػد اا هػػف كاقػػد هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ُ .ا ْلقَ ِ
اس ُم ْب ُن َزَك ِرَّيا ْب ِن ِدي َن ٍ
ار
القاسم بن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الطحاوي الكوفي(ُ).
ركل ألف :إ حصؽ هف م وكرا كح رف هف ألمي الجتسيا كككر .

ركل أل ا :م مـا كالصرمذما كال صريا كاهف مصجا(ِ).

حدكد الشم رف كمصرصرف(ٔ).

كمقا ال صري(ّ)ا كاهف حهصف(ْ)ا كاهف حجر(ٓ)ا مصت
صور ال مكلي :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـّٔ:
س َح ُ
ِِ .إ ْ
اق ْب ُن َم ْن ُ
ٍ
اس ِان ُّي
ّ .أ َُبو َر َجاء ا ْل ُخَر َ
(ٕ)
ألهد اا هف كاقد هف الحصرث هف ألهد اا الح سي أهك رجص الش ار ص ي

(ٖ).

ركل ألف :محمد هف مصلؾ الجكزجص يا كاله ار هف ألصزبا كألهصد هف كمرر.

ركل أل ا :أ هصط هف محمدا مكا حصؽ هف م وكر ال مكليا كشمؼ هف صمرـ(ٗ).
كمقػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ(َُ)ا اهػػف متػػرف(ُُ)ا كاهػػف حهػػصف(ُِ)ا كاهػػف حجػػر(ُّ)ا كقػػصؿ أهػػك زرألػ  :لػػـ ركػػف هػػا
هأس(ُْ)ا كقصؿ أهك داكد لرس ها هأس كفي مكض آشر مقا(ُٓ)ا

(ُ)

صصرر ا

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ِّ.)ِّٓ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(َْٓ).

(ٕ)

الجكزجص ي :اذم ال ه إل مدر هش ار صف ممص رمي هم رقصؿ ل ص الجكزجص صفا كال ه إلر ص جكزجص  .ا

ىـ(ُٖ)ّٗٔ/ا رجصؿ وحرح م مـ(ِ)ُّٖ/ا الكص ؼ(ِ)ُِٖ/ا المترف في طهقصت المحدمرف(ُ.)ٗٗ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ُّْ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُٖ/

(ٔ)

المرج ال صهؽ.

(ٖ)
(ٗ)

صصرر ا

ىـ(َُ)َّّ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٓ)ُِٖ/االكص ؼ(ُ)َٔٓ/ال صف المرزاف(ٕ.)ِّٕ/

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)ْٔ/

(َُ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ِٕٗ/

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)ْٔ/

(ُْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ُُٗ/

(ُُ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُِٖ/

(ُّ)

صقررب الص ذرب(ِّٖ).

(ُٓ)

صب لم متص ي (ّ.)ََْ /

ص ذرب الكمصؿ(ُٔ.)ِٓٔ-ِٓٓ/
( ) ٖٔٙ

(ُ)

كقصؿ ال صري :ال هأس ها
ُْ .م َح َّم ِد ْب ِن َماِل ٍك
محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة(ٕ).
روى عن :البراء بن عازب.

روى عنو :أبو رجاء اليروي ،وابراىيم بن محمد السامي ،و أدم بن حميد اإليادي(ّ).

قصؿ أهك حصصـ ال هأس ها(ْ)ا كذكرم اهف حهصف في المقصت قصؿ لـ ر م مف الهػ ار هػف ألػصزب ػررصن(ٓ)ا قػصؿ

اه ػػف حه ػػصف ف ػػي المج ػػركحرف :ك ػػصف رشط ػػئ كمرػ ػ نار ال رج ػػكز االحصج ػػصج هشه ػػرم(ٔ)ا ق ػػصؿ الطه ار ػػي(ٕ)ا كاه ػػف
(ٖ)
كمرر
حجر  :ودكؽ رشطئ ان
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث ضعيف؛ ألن عمتو القادحة أن محمداً بن مالك صدوق يخطئ كثي ارً.
حديث رقم٘ٔ:
سَ ،ع ِـن ا ْل ِم ْن َي ِ
َح َم ُـرَ ،ع ْـن َع ْم ِـرو ْب ِـن قَ ْـي ٍ
ـال ْب ِـن َع ْم ٍـروَ ،ع ْـن
َح َّدثََنا أ َُبو ُكَرْي ٍب قَـا َلَ :ح َّـدثََنا أ َُبـو َخ ِال ٍـد ْاأل ْ
ان ،ع ِن ا ْلبر ِ
ِ
ازٍب ،قَا َلَ :خر ْج َنا مع رس ِ ِ
اء ْب ِن َع ِ
سمَّ َم ِفي ِج َن َازٍة ،فَا ْنتَ َي ْي َنا إِلَـى
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َََ ُ
َ
َاز َذ َ َ َ َ
(ٗ)
َن عمَى رء ِ
وس َنا الطَّ ْيَر»
سَ ،و َجمَ ْ
س َناَ ،كي َّ َ ُ ُ
ا ْلقَ ْب ِر «فَ َجمَ َ
-

هؽ صشررجا في حدرث رقـ ِ

إسناد الحديث:
ُ .أ َُبو
ِ .أ َُبو

ُكَرْي ٍب محمد بن العالء بن كريب اليمداني :ثقة .سبق في حديث رقمٕٕ.
َح َم ُر :ودكؽ رشطئ .هؽ في حدرث رقـُِ
َخ ِال ٍد ْاأل ْ

َّ .ع ْم ِرو ْب ِن قَ ْي ٍ
س
(ُ)

المرج ال صهؽ.

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٔ)ُّٓ-َّٓ/االمقص

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ٖٖ/

(ٔ)

المجركحكف الهف حهصف(ِ)ِٓٗ/ا مرزاف االألصداؿ(ْ.)ِّ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(َْٓ).

في رد الك (ِ)ِٗ/ال صف المرزاف(ٕ.)ّّٕ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ِّْ/

(ٓ)

صحس الصحورؿ في ذكر ركاة الم ار رؿ(ُ)ِٖٕ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ّٕٓ/

(ٕ)

المتجـ الوةرر لركاة ا مصـ اهف جررر الطهرم(ِ.)ِٕٓ/

(ٗ)

ف اهف مصجاا كصصب الج صرزا هصب مص جص في الجمكس في المقصهرا()ْْٗ/ا حدرث رقـُْٗٓ.
( ) ٖٔٚ

ألمرك هف قرس المىري أهك ألهد اا الككفي(ُ).
كد هف قرسا كالم صؿ هف ألمركا كأهي إ حصؽ ال هرتي.

ركل ألف :ا

ركل أل ا :ح رف هف ح ف ا

قرا كأهك شصلد ا حمرا ك ح صف هف درر الورفي(ِ).

كمق ػ أحمػػد هػػف ح هػػؿ(ّ)ا اهػػف متػػرف(ْ)ا كأهػػك هكػػر هػػف اهػػي شرمم ػ (ٓ)ا كال ػػصري(ٔ)ا كأهػػك حػػصصـ(ٕ)ا كاهػػف
(َُ)

حهصف(ٖ)ا كرتقكب هف سرصف(ٗ)اك قصؿ التجمي :مقا

مف كهصر الكػكفرف مصتهػد(ُُ)ا كقػصؿ أهػك زرألػ مقػا

مقا مأمكف(ُِ)ا كقصؿ الػذاهي :حػصفظ(ُّ)ا كقػصؿ اهػف حجػر :مقػ مػصقف ألصهػد(ُْ)ا مػصت ػ

كمصر (ُٓ).
ْ .ا ْل ِم ْن َي ِ
ال ْب ِن َع ْم ٍرو ا دم :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـِ :
ان أهك ألهد اا الك دم :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـِ :
َٓ .از َذ َ

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

(ُ)

ف ألمصا القصدح أف أهص شصلد ا شمر ودكؽ رشطئ.

صصرر هةداد(ُِ)ُُٔ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٔ.)ّّٔ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِِ.)َُِ-ََِ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)ِٓٓ/

(ّ)

الكص ؼ(ِ)ٖٔ/ا هحر الدـ فرمف صكمـ فرا االمصـ أحمد همدح أك ذـ(ُ.)ُُٗ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِِ.)َُِ/

(ٕ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِِٗ/

(ٔ)المرج ال صهؽ.
(ٖ)
(ٗ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُِِ/

(َُ)
(ُُ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(َُ.)ِْٖ/
ص ذرب الكمصؿ(ِِ.)َُِ/

المقصت لمتجمي(ُ.)ّٖٔ/

(ُِ)

صصرر ا

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ِْٔ).

(ُّ)

(ُٓ)

ىـ(ٗ.)ِّْ/

رر أألىـ ال هى (ٔ.)ّٓٗ/

م صها أ صمي المحدمرف(ُ.)ُْٗ/
( ) ٖٔٛ

ػت كأرهتػرف

المبحث الخامس
أحاديث البراء بن عازب –رضي اهلل عنيما -في سنن الكبرى لمنسا ي
حديث رقمٕ٘ :
ِ
ـال :ح َّـدثََنا إِ ْب ا ِ
َخ َبَرني م َح َّم ُد ْب ُن ُعقَ ْي ِل َّ
س ُاب ِ
س َـرةَ،
ور ُّ
أْ
ي ،قَ َ
ص ،قَ َ َ
الَ :ح َّدثََنا َح ْف ٌ
يمَ ،ع ْـن ُم َح َّمـد ْب ِـن َم ْي َ
الن ْي َ
َ
ُ
ـرى ُ
يد ْب ِن ا ْلمس ّْي ِب ،ع ِن ا ْلبر ِ
ي ،ع ْن س ِع ِ
َع ِن ُّ
اء ْب ِن َع ِ
ضـى
ـازٍب ،أ َّ
ـو َوَق َع ْ
َن َنا َقـ ًةَ ،ل ُ
ـت ِفـي َحـا ِ ِط َق ْـوٍم َف َق َ
ُ َ
الز ْى ِر ّْ َ َ
َ ََ
َى ِـل ا ْلمو ِ
ِ
ِفي ِو رسو ُل ا ِ
سمَّم؛ َعَمـى أ ْ ِ
هلل َ َّ
ظ ِب َّ
الن َي ِ
ظ
اشـي ا ْل ِح ْفـ ُ
َم َـو ِال ا ْل ِح ْفـ ُ
ـارَ ،و َعَمـى أ ْ
ََ
َ ُ
َىـل ْاأل ْ
صمى اهللُ َعَم ْيو َو َ َ
(ٔ)
ِبالمَّْي ِلَ ،و ُى َو َّ
ش الَِّذي َذ َكَر اهللُ َع َّز َو َج َّل ِفي ا ْلقُ ْر ِ
آن
الن ْف ُ
 -انفرد بو النسا ي في السنن الكبرى

إسناد الحديث:

ٔ .م َح َّم ُد ْب ُن ُع َق ْي ِل َّ
س ُاب ِ
ي
ور ُّ
الن ْي َ
ُ
محمـــد بـــن عقيـــل بـــن خويمـــد بـــن معاويـــة بـــن ســـعيد بـــن أســـد بـــن يزيـــد الخزاعـــي أبـــو عبـــد اهلل
النيسابوري(ٕ).

روى عن :حفص بن عبد اهلل السممي ،و حفص بن عبد الرحمن البمخي ،و عمي بن الحسين.
روى عنو :جعفر بن عون ،والخميل بن زكريا البصري ،وأبي عاصم(ٖ).

وثق ـو النســا ي(ٗ) ،وابــن حبــان(٘) ،قــال ابــن حجــر :صــدوق حــدث مــن حفظــو بيحاديــث فيخطــي فــي

بعضيا( ،)ٙمات سنة سبع وخمسين وما تين(.)ٚ

ص
َٕ .ح ْف ٌ
حفص بن عبد اهلل بن راشد السممي أبو عمر ويقال أبو سيل النيسابوري(.)ٛ
ركل ألف :إهراارـ هف ط مصفا إ راررؿ هف رك سا ك سرصف المكرم.
(ُ)

ال ػ ف ال ػػصري الكهػػرلا كصػػصب التصرر ػ كالكدرت ػ ا هػػصب ذكػػر االشػػصىؼ ألم ػ الزاػػرم فػػي اػػذا الحػػدرثا (ٓ)ّّٓ/ا حػػدرث رقػػـ

(ِ)

ػ ػ ػػمص لإلم ػ ػ ػػصـ

ٕٓٓٓ

ص ػ ػ ػػصرر

ر ػ ػ ػػصهكر(ُ) ّّ/اإكم ػ ػ ػػصؿ ص ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػػصؿ(َُ)ِٕٗ/اص ػ ػ ػػذرب الكم ػ ػ ػػصؿ(ِٔ) َُّ-ُِٖ/االك ػ ػ ػ ػ كا

م مـ(ُ)َٓٗ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ّْٖ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ُّٗ/

(ْ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ٖٗ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ْٕٗ).

(ٕ)
(ٖ)

صصرر ا
صصرر

ىـ(ُٗ.)َّْ/

ر صهكر(ُ) ُِ/االصتدرؿ كالصشرر ا لمف شرج لا الهشػصرم فػي الجػصم الوػحرح(ِ)َٖٓ/ا الكص ػؼ(ُ)ُّْ/ا ػرر أألػىـ

ال هى (ُٕ)ِِٖ/ا ذرؿ طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ِٔٓ/

( ) ٖٜٔ

ركل أل ا :أحمد هف حسص هف ألهد ااا مكا حصؽ هف ألهد اا ال مميا كمحمد هف ألهرد اا التزرمي(ُ).
قػصؿ أهػك حػصصـ :اػك أح ػف حػػصال مػف حسػص هػف ألهػد الػرحمف(ِ)ا قػػصؿ ال ػصري :لػرس هػا هػأس(ّ)ا كذكػػرم

اهف حهصف في المقصت(ْ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ(ٓ)ا مصت
ِ ِ
يم
ٖ .إ ْبَارى ُ
إبراىيم بن طيمان بن شعبة الخراساني ،أبو سعيد اليروي(.)ٚ
ص

كمصرصرف(ٔ).

ركل ألف :أهك إ حصؽ ال هرتيا كأهك إ حصؽ ال رهص يا كألهد التزرز هف و رب.

ركل أل ا :وسكاف هف مرـ(ٖ).

كمق ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿا كأهػػك داكد(ٗ)ا كالػػدارقط ي(َُ)ا كاهػػف حجػػر(ُُ)ا قػػصؿ اهػػف متػػرف :ال هػػأس هػػا(ُِ)ا

كمق التجمي(ُّ)اقصؿ أهك حصصـ :ودكؽ ح ف الحدرث(ُْ)ا مصت
ِ
سَرةَ
ُٗ .م َح َّمد ْب ِن َم ْي َ
محمد بن أبي حفصة أبو سممة البصري(.)ٔٙ

صرف كمصر (ُٓ).

ركل ألف :قصصدةا كأهي جمرة الضهتيا كألمرك هف در صر(ُٕ).
ركل أل ا :المكرما كاهف المهصرؾا مكاهراارـ ط مصف(ُٖ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ٕ.)ُِ-ُٖ/

(ّ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ)َِٕ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ٖٕ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ُِٕ).

(ِ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُٕٓ/

(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(ٕ.)ُِ-ُٖ/

(ٔ)

صصرر ا

(ٖ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِٗ/

(ٕ)

(ٗ)

ىـ(ُْ.)ُُٔ/

رر األىـ ال هى (ُٕ)ُُ/ا الكافي هصلكفرصت(ٔ)ُٖ/ا طهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ٕٗ/

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ُُُ-َُٖ/

(َُ)

مك كأل أقكاؿ اهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ّٗ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)َُٕ/

(ُْ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)َُٕ/

(ُُ)

(ُّ)

(ُٓ)

صقررب الص ذرب(َٗ).

المقصت لمتجمي(ُ.)ِٓ/
صصرر ا

ىـ(َُ.)ُٔ/

(ُٔ)

صػ ػ ػػصرر ا

(ُٕ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ُِّ/

ػ ػ ػػىـ(ٗ) ِّٔ/االك ػ ػ ػ كا

كالكذاهرف(ُ)ُْٔ/ا المقص

(ُٖ)

ػ ػ ػػمص لإلمػ ػ ػػصـ م ػ ػ ػػمـ(ُ)ّّٖ/االجػ ػ ػػرح كالصتػ ػ ػػدرؿ(ٕ) ُِْ/اصػ ػ ػػصرر أ ػ ػ ػػمص الضػ ػ ػػتسص

في رد الك (ُ.)ِْٖ/

ل صف المرزاف(ٕ.)ّٓٔ/

( ٓٗٔ )

قصؿ أحمد هػف ح هػؿ :وػصلح الحػدرث(ُ)ا قػصؿ اهػف متػرف :مقػ
(ّ)

ضػػترؼ

(ِ)

كفػي مكضػ آشػر قػصؿ وػصلح كمػرة قػصؿ

كمػػرة قػػصؿ لػػرس هػػصلقكل(ْ)ا قػػصؿ ال ػػصري :ضػػترؼ(ٓ)ا قػػصؿ الػػدارقط ي :لػػرس هػػصلقكل(ٔ)ا كذكػػرم
(ٗ)

اهف حهصف في المقصت كقصؿ رشطئ(ٕ)ا قصؿ الذاهي :مقا(ٖ)ا قصؿ اهف حجر :ودكؽ رشطئ

٘ .محمد بن شياب الزىري :الفقيو الحافظ مثقف عمى جاللتو واتقانو .سبق في حديث رقمٔ :
ِ ِ .ٙ
س ّْي ِب
سعيد ْب ِن ا ْل ُم َ
َ
سعيد بـن المسـيب بـن حـزن بـن أبـي وىـب بـن عمـرو بـن عا ـد بـن عمـران بـن مخـزوم القرشـي أبـو
(ٓٔ)

محمد المدني

ركل ألف :أهي هكر مر ىنا كألمرا كألممصفا كألميا ك ترد هف أهي كقصص.
(ُُ)

ركل أل ا :اه ا محمدا كالزارما كأهك قصصدة

كمق ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ(ُِ)ا كأهػػك زرأل ػ (ُّ)ا كاهػػف حهػػصف(ُْ)ا قػػصؿ أهػػك حػػصصـ :لػػرس فػػي الصػػصهترف ا هػػؿ مػػف
ػ ػػترد هػ ػػف الم ػ ػػرب(ُٓ)ا قػ ػػصؿ اهػ ػػف المػ ػػدر ي :ال أألمػ ػػـ فػ ػػي الصػ ػػصهترف أحػ ػػدنا أك ػ ػ ألمم ػ ػنص مػ ػػف ػ ػػترد هػ ػػف

(ُٔ)
ى وػػصلحنص فقر ػنص(ُٕ)ا قػػصؿ الػػذاهي :ػػر ا
الم ػػرب ا قػػصؿ التجمػػي :مقػا كػػصف رجػ ن

حجر :أحد التممص ا مهصت السق ص الكهصر(ُٖ)ا مصت

أره كص ترف(ُٗ).

(ُ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)ِْٓ/

(ّ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ِٕٓ/

(ٓ)

الضتسص كالمصركككف لم صري(ُ)ٗٓ/ا الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ(ٕ.)َٓٗ/

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٓ.)ٖٓ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ْْٕ).

(ِ)

صصرر اهف مترف -ركار الدكرم(ّ)َٔ/ا صصرر أ مص المقصت(ُ.)َُِ/

(ْ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)َٖٓ/

(ٔ)

(ٖ)

ػػىـ فقرػػاا قػػصؿ اهػػف

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ(ُ.)ُُٕ/

الكص ؼ(ِ.)ُٔٓ/

(َُ)

الطهقػ ػ ػػصت الكهػ ػ ػػرل(ٓ)ٖٗ/اا

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ْٖ/

ػ ػ ػػصمي كالك ػ ػ ػ (ُ)ُُٔ/االصػ ػ ػػصرر الكهرػ ػ ػػر لمهشػ ػ ػػصرم(ّ)َُٓ/ا المصسػ ػ ػػؽ كالمسصػ ػ ػػرؽ(ِ)َُٔٓ/ا

الكص ؼ(ُ)ْْْ/ا رر األىـ ال هى (ٓ.)ُِْ/
(ُِ)

ص ذرب ا

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)ِّٕ/

(ُٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ٕٓ-ٔٔ/

(ُٖ)

صقررب الص ذرب(ُِْ).

مص كالمةصت(ُ.)َِِ/

(ُّ)

ص ذرب الكمصؿ(ُُ.)ٕٓ-ٔٔ/

(ُٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)ٓٗ/

(ُٕ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُٖٖ/

(ُٗ)

الطهقصت لشمرس هف شرصط(ُ.)ِْٓ/
( ٔٗٔ )

 .ٙالبراء بن عازب ،صحابي سبقت ترجمتو في الفصل األول.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف محمدان هف أهي حسو ودكؽ رشطئ.
حديث رقمٖ٘ :

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
اء ْب ِـن
س َا
أْ
ـرِ َ
ـن َ
ان قَـا َلَ :ح َّـدثََنا َي ْح َيـى ْب ُ
سمَ ْي َم َ
َخ َبَرَنا أ ْ
ـح َ َ
سَ
يلَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
آد َمَ ،ع ْـن إِ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُ
ََ
ِ
ِ
ــد ِ
َعـ ِ
س
ســـمَّ َم ِل َح َّ
ــج ا ْل ُم ْ
ــانْ « :
وح ا ْلقُـ ُ
شـ ِــرِك َ
سـ َ
ين ،فَـــِإ َّن ُر َ
اىـ ُ
صـــمَّى اهللُ َعمَ ْيـــو َو َ
ســـو ُل اهلل َ
ــازٍب قَـــا َل :قَـــا َل َر ُ
(ٔ) (ٕ)

َم َع َك »

ُ .أشرجا الهشصرم في وحرح ا كصصب هد الشمؽا هػصب ذكػر المىركػ ا(ْ)ُُِ/ا حػدرث رقػـُِّّا
مف طررؽ حسص هف ألمرا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذؿ أشرج ػاا كصػػصب المةػػصزما هػػصب مرج ػ ال هػػي وػػم اا ألمرػػا ك ػػمـ مػػف ا ح ػزاب كمشرج ػ إل ػ

ه ػػي قررض ػ كمحصارصػػا إرػػصاـا(ٓ)ُُّ/ا حػػدرث رقػػـ ُِّْا مػػف طررػػؽ الحجػػصج هػػف م ػػصؿا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

ِ .أشرجا م مـ في وحرح ا كصصب السضصرؿ الوحصه رض اا صتصل أل ـا هػصب فضػصرؿ ح ػصف هػف

مصهت رض اا أل اا (ْ)ُّّٗ/ا حدرث رقـ ُّٓا مف طررؽ ألهرد اا هف متصزا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِٖٔ/ا حػػدرث رقػػـُْٖٗٓا مػػف طررػػؽ ألهػػد ااا مشصمػػؼ

ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجاا (ْ)َُّ/ا حدرث رقـ ََُٕٖا مف طررؽ إ راررؿ هاا مصقصرب ا لسصظ. ككذلؾ أشرجاا(ْ)َّّ/ا حدرث رقـ ُُٕٖٗا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِٖٔ/احدرث رقـ ُْٖٗٓا مف طررؽ ألهد ااا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػ ػا الهر قػ ػػي فػ ػػي ػ ػ ف الكهػ ػػرا صػ ػػصب ال ػ ػ صداتا هػ ػػصب ػػ ػ صدة ال ػ ػػت ار ا (َُ)َِْ/ا ح ػ ػػدرث

رقـَُُِْا مف طررؽ أهك ألمي الركذرصرما مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجػ ػا ال ػػصري ف ػػي ػ ػ ف الكه ػػرلا كص ػػصب القض ػػص ا ه ػػصب ػ ػ صدة ال ػػصألرا(ٓ)َْْ/ا ح ػػدرث رق ػػـ
َٖٗٓامف طررؽ حمرد هف م تدةا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب الم صقبا هصب ح صف هف مصهت رض اا أل ػاا(ٕ)ّٔٔ/ا حػدرث رقػـ ِّٖٔا

مف طررؽ أحمد هف حسص هف ألهد ااا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)

روح القدس أراد بو جبريل -عميو السالم .-نخب األفكار في تنفيخ مباني اَّلخبار في شرح معاني األ ثار(ٗٔ.)ٕٚ/
ال ف ال صري الكهرلا كصصب الم صقبا هصب ح صف هف مصهت رض اا أل اا(ٕ)ّٔٔ/ا حدرث رقـِّٕٖ.
( ٕٗٔ )

ٔ .أشرجػ ػا اه ػػف اه ػػي ػػره ف ػػي موػ ػ س ا كص ػػصب ا دبا ه ػػصب الرشوػ ػ ف ػػي ال ػػترا(ٓ)ِّٕ/ا ح ػػدرث
رقـَِِِٔا مف طررؽ ألمي هف م را مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجػ ػا اهػػػف حه ػػصف ف ػػي و ػػحرحاا كص ػػصب إشه ػػصرم -وػػػم اا ألمر ػػا ك ػػػمـ -أل ػػف م صقػ ػػب الوػػػحصه

كرج ػػصل ـا ه ػػصب ذك ػػر الهر ػػصف ه ػػأف جهرر ػػؿ ألمر ػػا ال ػػىـ ك ػػصف مػ ػ ح ػػصف ه ػػف مصه ػػتا (ُٔ)ٗٔ/ا ح ػػدرث

رقـُْٖٔا مف طررؽ محمد هف إ حصؽ هف إهراارـا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرجػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما (ُ)ِٓٗ/ا حػػدرث رقػػـ ّٖٓا مػف طررػػؽ محمػػد هػػف إ ػػحصؽا مصقػػصرب

ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا(ُ)ِٓٗ/ا حدرث رقـّٖٔا مف طررؽ محمد هف ألهد الكررـا مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد ىذا الحديث:

ان
سمَ ْي َم َ
ٔ .أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُ
(ٔ)
أحمد بن سميمان بن عبد الممك أبو الحسين الرىاوي
ركل ألف :جتسر هف ألكف التمرما كألهرد اا هف مك

(ٕ).

ا ك متصكر هف ا صـ الككفي

ركل أل ا :ال صريا كألركه الح رف هف محمد الح ار يا كألممصف هف محمد الح ار ي(ّ).

قصؿ أهك حصصـ :ودكؽ مقا(ْ)ا كقصؿ ال صري مقا مأمكف وصحب حدرث(ٓ)اذكرم اهػف حهػصف فػي المقػصت(ٔ)ا

كقصؿ اهف حجر :مق حصفظ(ٕ)ا مصت

ا إحدل ك صرف كمصرصرف(ٖ).

آد َم
َٕ .ي ْح َيى ْب ُن َ
()ٜ
يحيى بن آدم بن سميمان القرشي اَّلموي
ركل ألف ألر

هف ط مصفا ك المكرما كجررر هف حصزـ
(َُ)

ركل أل ا :أحمدا مكا حصؽا كألم اهف المدر ي

(ُ)

الراصكم :هضـ ال ار كفصح ال ص كفي أشراص كاك -اذا ال ه إل الراص كاي مدر مف هىد الجزررة ر ػب إلر ػص كمرػر مػف التممػص

(ِ)

ا ظػ ػ ػػر :م ػ ػ ػػرش ال ػ ػ ػػصري(ٔٓ)ا الجػ ػ ػػرح كالصتػ ػ ػػدرؿ(ِ)ّٓ/االمقػ ػ ػػصت الهػ ػ ػػف حهػ ػ ػػصف(ٖ)ّٓ/ا ص ػ ػ ػػذرب الكمػ ػ ػػصؿ(ُ)َِّ/اصػ ػ ػػصرر

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُِّ-َِّ/

(ٓ)

م رش ال صري(ٔٓ).

(ٕ)

صقررب الص ذرب(َٖ).

(ٗ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ)ُِٔ/االكص ؼ(ِ)َّٔ/اطهقصت الحسصظ لم ركطي(ُ.)ُٓٔ/

المهصب في ص ذرب اال صب(ِ.)ْٓ/

ا

ىـ(ٔ)ِْٔ/ا صقررب الص ذرب(َٖ)ا ص ذرب الص ذرب(ُ.)ّّ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ّٓ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّٓ/

(ٖ)

المرج ال صهؽ.

(َُ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ُٕٓ/

( ٖٗٔ )

كمقا اهف مترف(ُ)ا كال ػصري(ِ)ا كأهػك حػصصـ(ّ)ا التجمػي(ْ)ا كرتقػكب هػف ػره (ٓ)ا كاهػف حهػصف(ٔ)ا قػصؿ اهػف
صارف :مقا ودكؽ مهت حج (ٕ)ا قصؿ اهف حجر :مقا حصفظ فصضؿ(ٖ)ا مصت
سَارِي َل هف رك س هف أهي إ حصؽ ال مدا ي ال هرتي :مق  .هؽ في حدرث رقـُْ :
ّ .إِ ْ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أَِبو إِ ْ

(ٗ)

مىث كمصرصرف

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا ف ركاصا مقصت.
حديث رقم٘ٗ:
اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
َخبرَنا ع ْب َدةُ ْب ُن ع ْب ِد ا ِ
اءَ ،ع ِـن َّ
ـي
هلل قَ َ
الن ِب ّْ
س َح َ َ
َ
أ ْ ََ َ
س َوْي ٌدَ ،ع ْن ُزَى ْي ٍر قَا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبو إِ ْ
الَ :ح َّدثََنا ُ
ََ
ضـ ِ
ِ
ـاء فَ َنـ َـز َل
س ـمَّ َم :أ َّ
ـان َيقُـ ُ
ان َكـ َ
س ـ ْف َي َ
ـود ِب ـ ِو َيـ ْـوَم ُح َنـ ْـي ٍنَ ،و ُىـ َـو َعَمــى َب ْغَم ِت ـ ِو ا ْل َب ْي َ
َن أ ََبــا ُ
ص ـمَّى اهللُ َعَم ْي ـو َو َ
َ
(ٓٔ)
صَر ثُ َّم قَا َل« :أََنا َّ
الن ِب ُّي ََّل َك ِذ َب ،أََنا ْاب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمطَِّم ِب»
َو ْ
استَ ْن َ
ُ .أشرجػا الهشػػصرم فػػي وػػحرح ا كصػػصب الج ػػصد كال ػػررا هػػصب مػػف قػػصد داهػ غرػرة فػػي الحػػربا(ْ)َّ/ا
حدرث رقـِْٖٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب الج صد كال ررا هصب هةم ال هي وؿ اا ألمر ك ػمـ الهرضػص ا(ْ)ِّ/ا حػدرث

رقـِْٕٖا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػ ػػذلؾ أشرج ػ ػاا كصػ ػػصب الج ػ ػػصد كال ػ ػػررا هػ ػػصب مػ ػػف حػ ػػؽ أوػ ػػحصها أل ػ ػػد ال زرم ػ ػ ك ػ ػػزؿ ألػ ػػف اهصػ ػػا

كا ص ورا(ْ)ّْ/ا حدرث رقـ َِّٗا مف طررؽ زارر هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذؿ أشرج ػا فػػي كصػػصب المةػػصزما هػػصب قػػكؿ اا صتػػصل (كركـ ح ػػرف إذا ألجهػػصكـ كمرصكـ().....الهق ػرة

ُّٕ)ا (ٓ)ُّٓ/ا حدرث رقـُّْٕا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

رر األىـ ال هى (ٖ.)ُٖٗ/

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُّ.)ُِٗ-ُٖٖ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ُِٖ/

(ٓ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِْٔ/

(ٕ)

صصرر أ مص المقصت(ُ.)ِّٔ/

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٖٔ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)ِِٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ٕٖٓ).

(ٗ)

صصرر ا

(َُ)

ىـ(ُْ)ّّْ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ّ.)ُٖ/

ال ف الكهرل ل صريا كصصب ال ررا هصب اال ص وصر أل د المقص ا (ٖ)ِٖ/ا حدرث رقـٕٖٓٓ.
( ٗٗٔ )

ِ .أشرجا م مـ في وحرح ا كصصب الج صد كال ررا هصب غزكة ح رفا(ّ)ََُْ/ا حػدرث رقػـٖٕا مػف
طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب الج صد كال ررا هصب في غزكة ح رفا(ّ)َُُْ/ا حػدرث رقػـ ٕٗا مػف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا كصصب الج صد كال ررا هػصب فػي غػزكة ح ػرفا(ّ)َُُْ/ا حػدرث رقػـَٖا مػف طررػؽ

أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرجػا الصرمػػذم فػػي ػ اا كصػػصب الج ػػصدا هػػصب مػػص جػػص فػػي المهػػصت أل ػػد القصػػصؿا (ْ)ُٗٗ/ا حػػدرث

رقـُٖٖٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػػ دما(ْ)َّْ/ا حػػدرث رقػػـُِٖٕٖا مػػف طررػػؽ أهػػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا(ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـُّٕٔٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجاا (ْ)ُِٖ/ا حدرث رقـُْٖٖٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما(ُ)َِٖ/ا ح ػػدرث رق ػػـِٕٗا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

 -كذلؾ أشرجاا(ُ)َِّ/ا حدرث رقـِّٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا همسظ .

ٔ .أشرج ػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ د الهػػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)ِٖ/احػػدرث رقػػـِْٕامػػف طرر ػػؽ أهػػي

إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجػا أهػػك رتمػ فػػي م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزب(ّ)ُِٕ/ا حػػدرث رقػػـُِٕٕا مػػف طررػػؽ أهػي إ ػػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرجا الهر قػي فػي ػ ف الكهػرلا كصػصب ال كػصحا هػصب لػـ ركػف لػا أف رػصتمـ ػت ار كال ركصػبا(ٕ)َٕ/ا

حدرث رقـ ُِّْٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػاا كص ػػصب أهػ ػكاب ال ػػررا ه ػػصب الرشوػ ػ ف ػػي الرج ػػز أل ػػد الح ػػربا (ٗ)ِٓٗ/ا ح ػػدرث

رقـُِْٕٖا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٗ .أشرجػ ػا اه ػػف اه ػػي ػػره ف ػػي موػ ػ س ا كص ػػصب ا دبا ه ػػصب الرشوػ ػ ف ػػي ال ػػترا(ٓ)ِٕٗ/ا ح ػػدرث

رقـََِٕٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

َُ .أشرج ػ ػا ال ػ ػػصري فػ ػػي ػ ػ ف الكهػ ػػرلا كصػ ػػصب ال ػ ػػررا هػ ػػصب الحمػ ػػؿ ألم ػ ػ التػ ػػدكا(ٖ)ّّ/ا حػ ػػدرث

رقـْٖٖٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -كك ػ ػػذلؾ أشرجػ ػ ػاا كص ػ ػػصب ألم ػ ػػؿ الر ػ ػػكـ كالمرم ػ ػػاا ه ػ ػػصب اال ص و ػ ػػصر أل ػ ػػد المق ػ ػػص ا(ٗ)ِِْ/ا حػ ػ ػػدرث

رقـَُّٔٔا مف طررؽ ألهدة هف ألهد اا هاا همسظ .

( ٘ٗٔ )

إسناد الحديث:

ٔ .ع ْب َدةُ ْب ُن ع ْب ِد ا ِ
هلل
َ
َ
(ٔ)
عبدة بن عبد اهلل بن عبدة الخزاعي الصفار أبو سيل البصري كوفي .
ركل ألف :ح رف الجتسيا كرحر هف آدـا كزرد هف الحهصب.
ركل أل ا :زكررص ال صجيا كاهف شزرم ا كاهف وصألد(ِ).

(ٔ)

كمقػا اهػػف حهػػصف(ّ)ا كالػػدارقط ي(ْ)ا اهػػف حجػػر(ٓ)ا كقػػصؿ ال ػػصري :مقػا
مصت م ممصف كشم رف كمصرصرف(ٖ).

فػػي مكضػ أشػػر ال هػػأس هػػا(ٕ)ا

س َوْي ٌد
ُٕ .
سويد بن عمرو الكمبي أبو الوليد الكوفي(.)ٜ
ركل ألف :حمصد هف مم ا كزارر هف متصكر ا الح ف هف وصلح هف حي.
ركل أل ا :أحمد هف ح هؿا كأهك هكر هف اهي ره ا كأهك كررب(َُ).

كمقا اهف مترف(ُُ)ا كال صري(ُِ)ا كالدارقط ي(ُّ)ا كالذاهي(ُْ)ا كاهف حجر
ى وصلحنص مصتهدنا(ُٔ)ا مصت
قصؿ التجمي :مقا مهت في الحدرث ككصف رج ن

ٖ .زارر هف متصكر الجتسي :ضعيف .سبق في حديث رقمٖٛ:

(ُٓ)

مىث أك أره كمصرصرف

اق ال هرتي :مقا مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ٗ.أَِبو إِ ْ

(ُ)

الكص ؼ(ُٕٕٔ/ا ذشررة التقه في رح المجصه (َُ)ُْٓ/ا ص ذرب الكمصؿ(ُٖ.)ّٓٗ-ّٖٓ/

(ّ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٖ.)ُّٗ/

(ِ)

صصرر ا

(ْ)

مك كأل أقكاؿ اهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ُّْ/

(ٔ)

م رش ال صري=ص مر ال ركخ(ُ.)ُٗ/

ىـ(ُٗ.)َِِ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ّٗٔ).

(ٕ)

المتمـ ه ركخ الهشصرم كم مـ(ُ.)ِِْ/

(ٖ)
(ٗ)

صصرر ا

الك

كا

ىـ(ُٗ.)َِِ/

مص لإلمصـ م مـ(ِ)ٖٓٗ/ا المقص

في رد الك (ِ)ُّٖ/ال صف المرزاف(ٕ.)َِْ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ(ْ.)ِٕٖ-ِٕٕ/

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ِْٔ-ِّٔ/

(ُْ)

الكص ؼ(ُ)ّْٕ/االمة ي في الضتسص (ُ.)ُِٗ/

(ُٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُِِ-ُُِ/

(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ)ِّٗ/االك ؼ الحمرث(ُ.)ُُّ/

(ُّ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ االحدرث كألمما(ُ.)َُّ/

(ُٓ)

صقررب الص ذرب(َِٔ).

(ُٕ)

ذشرر التقه في رح المجصه (ُٖ.)ُٗٓ/
( ) ٔٗٙ

(ُٕ)

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح

مصع زارر مف أهي إ حصؽ هتد االشصىط.
حديث رقم٘٘:

س ْي ُن ْب ُن َع َّي ٍ
اقَ ،ع ِـن
أْ
اش قَا َلَ :ح َّدثََنا ُزَى ْيٌر قَ َ
َخ َبَرِني ِى َال ُل ْب ُن ا ْل َع َال ِء قَ َ
ـح َ
سَ
ـالَ :ح َّـدثََنا أ َُبـو إِ ْ
الَ :ح َّدثََنا ُح َ
ا ْلبر ِ
ِ
يـد إِلَـى رس ِ ِ
اء قَـا َل :جـاء رجـ ٌل مقَ َّنـع ِفـي ا ْلح ِد ِ
ـت لَ ْـو أ َّْنـي
سـمَّ َم فَقَـا َل« :أَأ
َر َْي َ
َ
َ ََُ ُ ٌ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
ـول اهلل َ
َ ُ
ََ
َن مح َّم ًـدا رسـو ُل ا ِ
ـالَ :يـا
هلل» ثُ َّـم قَ َ
ان َخ ْيًار ِلي » قَا َلَ :ن َع ْم قَا َل« :فَ َ
ش ِي َد أ ْ
ت أَ َك َ
َسمَ ْم ُ
َن ََّل إِلَ َـو إََِّّل اهللَُ ،وأ َّ ُ َ
أْ
َ ُ
ـان َخ ْي ا ِ
رسو َل ا ِ
ص َـالةً َغ ْي َـر
هلل «أَأ
ت َعَمى ا ْل َق ْـوِم َف َق َ
ات ْم ُ
َر َْي َت َل ْو أ َّْني َح َم ْم ُ
ُص ّْـل َ
ـر لـيَ ،وَل ْـم أ َ
َ ُ
ـت َحتَّـى أُ ْق َت َـل أَ َك َ ً
َن ََّل إَِلـ َـو إََِّّل اهلل وأ ََّن ـ َك رســو ُل ا ِ
ـار َب ،فَ َق َت ـ َل َوقُِت ـ َل ،ثُـ َّـم
أ َّْنــي أَ ْ
ـي ُد أ ْ
هلل » قَــا َلَ :ن َعـ ْـم قَــا َل« :فَ َح َمـ َـل ،فَ َ
شـ َ
َ ُ
َُ
ضـ َ
(ٔ)
ِ
ال َّ
ير»
ير َوأُ ِجَر َك ِث ًا
سمَّ َمَ « :ع ِم َل َي ِس ًا
تَ َع َاوُروا َعَم ْي ِو فَقُِت َل» فَ َق َ
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ُ .أشرجا الهشصرم في وحرح ا كصصب الج صد كال ررا هصب ألمؿ وصلح كقرػؿ القصػصؿا (ْ)َِ/ا حػدرث

رقـ َِٖٖا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجا الم مـ في وحرح ا كصصب االمػصرةا هػصب مهػكت الج ػا ال ػ ردا(ِ)َٖٓٗ/ا حػدرث رقػـُْْا
مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ِ)َِٗ/ا حػػدرث رقػػـ ُٖٖٖٓا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرجػ ػ الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما(ُ)ُِِ/ا ح ػػدرث رق ػػـ ُِٗا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ
ا لسصظ.

 -ككمؾ أشرجاا(ُ)ُِّ/ا حدرث رقـِِٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرج ػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ د اله ػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)ْٗ/ا حػػدرث رقػػـَِٔا مػػف طررػػؽ أه ػي

إ حصؽا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػ ػ ػا الهر قػ ػ ػػي ف ػ ػػي ػ ػ ػ ف الكه ػ ػػرلا كص ػ ػػصب ال ػػ ػػررا ه ػ ػػصب مػػ ػػف ر ػ ػػمـ فرقصػػ ػػؿ مكص ػ ػػا ف ػ ػػي ػ ػػهرؿ

ااا(ٗ)ُِٖ/احدرث رقـُُْٖٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػ ػػذلؾ أشرج ػ ػاا كصػ ػػصب ال ػ ػػررا هػ ػػصب م ػ ػػف ر ػ ػػمـ فرقصػ ػػؿ مكص ػ ػػا فػ ػػي ػ ػػهرؿ ااا(ٗ)ُِٖ/ا ح ػ ػػدرث

رقـُِْٖٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرج ػ ػا اهػ ػػف اهػ ػػي ػ ػػره فػ ػػي مو ػ ػ س ا كصػ ػػصب الج ػ ػػصدا هػ ػػصب مػ ػػص جػ ػػص فػ ػػي فضػ ػػؿ الج ػ ػػصد كالحػ ػػث
ألمراا(ْ)َِّ/ا حدرث رقـُِّٔٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

ال ف الكهرل لم صريا كصصب ال ررا هصب قصصؿ الرجؿ الجمصأل ا(ٖ)َْ/ا حدرث رقـٖٖٗٓ.
( ) ٔٗٚ

إسناد الحديث:
ُِ .ى َال ُل ْب ُن ا ْل َع َال ِء ْب ِن ِى َال ٍل :مق  .هؽ في حدرث رقـّٖ :
س ْي ُن ْب ُن َع َّي ٍ
اش :مق  .هؽ في حدرثّٖ:
ُِ .ح َ

ّ .زَى ْيٌر هف متصكر الجتسي :ضترؼ .هؽ في حدرث رقـّٖ :
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح

مصع زارر مف أهي إ حصؽ هتد ا شصىط.
حديث رقم٘ٙ:

هلل ،ع ْـن َ ٍ
َخبرَنـا ع ْب ُـد ا ِ
اقَ ،ع ِـن
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َحا ِتِم ْب ِـن ُن َع ْـيٍم ،أ ْ
أْ
ـح َ
َخ َبَرَنـا َح َّب ُ
سَ
َ
ـان ،أ ْ َ َ َ
ش ِـريكَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ِ
ِ
ول ِ
اهلل َ َّ
س ِ
سـمَّم َن ْح َـو َب ْي ِـت ا ْل َم ْق ِـد ِ
ـان
ش َـر َ
س ِسـتَّ َة َع َ
ـيًراَ ،وَك َ
صمَّ ْي ُ
شْ
ت َم َع َر ُ
ا ْل َبَراء ،قَا َلَ :
صمى اهللُ َعمَ ْيو َو َ َ
ـو إِلَـى َّ ِ
ِ
ِ
سمَّ َم ُي ِح ُّ
ب أْ
ْس ُ
صمّْ َي َن ْح َو ا ْل َك ْع َب ِة ،فَ َك َ
ـان َي ْرفَ ُ
ـع َأر َ
َن ُي َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
َن ِب ُّي اهلل َ
السـ َماء ،فَـيَ ْنَز َل اهللُ
السم ِ
ِ
ُّ
س ِج ِد ا ْل َح َـرِام}
اىا ،فَ َو ّْل َو ْج َي َك َ
ض َ
اء َفمَ ُن َولّْ َي َّن َك ِق ْبمَ ًة تَْر َ
ش ْطَر ا ْل َم ْ
َع َّز َو َج َّلِ :قَ ْد َنَرى تَ َقم َب َو ْج ِي َك في َّ َ
ِلي ِ
ِ
ِ
ـو ،وَقـ َ ِ
ِ ِ
ضـ َ ِ
اءَ :و َّ
يمــا َن ُك ْم} [البقــرة:
ـال فــي َقـ ْـو ِل اهلل تَ َعــاَلى ُ
الش ـ ْط ُر في َنــا قَبَمـ ُ َ
[البقــرةَ ]ٔٗٗ :قــا َل ا ْل َبـ َـر ُ
ـيع إ َ
(ٔ)
ِ ِ
صمّْي َن ْح َو َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِ
س
ص َالةَ َم ْن َم َ
ٖٗٔ] قَا َلَ :ما َك َ
ان اهللُ ل ُيض َ
ات َو ُى َو ُي َ
يع َ
سبق التخريج لو في حديث رقم ٖٚ:
إسناد الحديث:

ٔ .محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الحميد أبو عبد اهلل المروزي(ٕ).
ركل ألف :حهصف هف مك

ا كمحمد هف ألمي هف ألمي هف الح ف هف قرؽا كألمصر هف الح ف الرازم.

ركل أل ا :ال صريا كأحمد هف الشضر هف محمد المركزما كأهك أحمد هف ألدم أهك القص ـ الطهرم(ّ).

كمقا :ال صري(ْ)ا كالطه ار ي(ٓ)ا كم مم هف قص ـا كالحصفظ(ٔ)ا كاهف حجر(ٕ).

(ُ)
السـم ِ
ِ
ُّ
ـاىا} [البقـرة:
اء َفمَ ُن َولَّْي َّن َ
ض َ
ـك ِق ْبمَـ ًة تَ ْر َ
ال ف الكهرل ال صريا كصصب كرة الهقرةا هصب قَ ْولُ ُو تَ َعالَىِ :قَ ْد َن َرى تَ َقم َب َو ْج ِي َك فـي َّ َ
ٗٗٔ]ا(َُ)ُٕ/ا حدرث رقـَُّٔٗ.
(ِ)

ص ػ ػػذرب الكمػ ػػصؿ(ِٓ)ِٓ-ِْ/ا صػ ػػصرر ا

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)َُّ/

(ٓ)

شىو صذارب الص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُّّ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ِْٕ).

الكص ؼ(ِ.)ُّٔ/

ػ ػػىـ(ِِ)ِٖٓ/ا صػ ػػصرر هةػ ػػداد(ِ)ِٕٔ/ا صػ ػػصرر اهػ ػػف رػ ػػك س الموػ ػػرم(ِ)ُٕٗ/ا

(ْ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ْٗ/

(ٔ)

إر صد القصوي كالدا ي إل صراجـ ركخ الطه ار ي(ُ.)ِٓٔ/
( ) ٔٗٛ

ان
َٕ .ح َّب ُ
حبان بن موسى بن سور السممي أبو محمد المروزي الكشمييني(ٔ).

ركل ألف :ألهد اا هف المهصرؾا كأهك حمزة ال كرما كداكد هف ألهد الرحمف التطصردم.

ركل أل ا :الهشصرما ك م مـا كال صري(ِ).

كمقا :اهف حهصف(ّ)ا كالطه ار ي(ْ)ا كال متص ي(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ)ا كقصؿ اهف مترف :لرس وػصحب حػدرث ال
مىث كمىمرف كمصرصرف(ٖ).

هأس ها(ٕ)ا مصت
ٖ .ع ْب ُد ا ِ
هلل
َ
(ٓٔ)
()ٜ
عبد اهلل بن المبارك بن واضْ الحنظمي أبو عبد الرحمن .

ركل ألف :أهي حرػصف رحرػ هػف ػترد هػف حهػصف الصمرمػيا كرحرػ هػف ػترد اال وػصرما كرػك س هػف اهػي

إ حصؽ.

ركل أل ا :محمد هف مقصصؿ المركزما كمحمد هف مكي المركزما كمحمد هف شصلد الصمرمي(ُُ).

ػصمهت مقػ ألػصلـ
قصؿ محمد هف تد :مقػا مػأمكف إمػصـ حجػ كمرػر الحػدرث(ُِ)ا كقػصؿ اهػف متػرف :مقػ م
ه
وػػحرح الحػػدرث(ُّ) كقػػصؿ ألمػػي هػػف المػػدر ي :مق ػا(ُْ)ا قػػصؿ التجمػػي :مقػػا مهػػت(ُٓ) قػػصؿ أهػػك زرأل ػ  :مق ػ
مهت(ُٔ)ا قصؿ أهك حصصـ :مق إمصـ(ُٕ)ا

(ُ)

رر األىـ ال هى (ُٕ)ُٕٗ/ا مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ُِٗ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ُِْ/

(ْ)

المتجـ الوةرر لركاة ا مصـ اهف جررر الطهرم(ُ.)َُّ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(َُٓ).

(ّ)

ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)ّْٔ-ّْْ/

(ٓ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ّ.)ّْٕ/

(ٕ)

شىو ص ذرب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)َٕ/

(ٗ)

الح ظمي هسصح الحػص ك ػككف ال ػكف كفػصح الظػص المتجمػ كفػي أشراػص الـ -اػذم ال ػه إلػ ح ظمػ هطػف مػف غطسػصف المهػصب فػي

(َُ)

أ ظر :ؤاالت اهف الج رد الهي زكررص رحر هف مترف(ّٖٔ)ا صػصرر المقػصت لمتجمػي(ِٕٓ)ا الطهقػصت الكهػرل(ٕ)ِّٔ/ا الجػرح

(ٖ)

صصرر ا

ىـ(ُٕ.)ُِْ/

ص ذرب اال صب(ُ.)ّٗٔ/

كالصتػ ػػدرؿ(ٓ)ُٕٗ/ا المقػ ػػصت الهػ ػػف حهػ ػػصف(ٕ)ٕ/ا ص ػ ػػذرب لكمػ ػػصؿ(ُٔ) ٓ/ا االر ػ ػػصد فػ ػػي مترف ػ ػ ألممػ ػػص الحػ ػػدرث(ّ)ٖٖٕ/ا صػ ػػصرر

هةداد(ُُ)ّٖٖ/ا الصتدرؿ كالصشرر (ِ)ُّٖ/ا صقررب الص ذرب(َِّ) الضتسص الهي زرأل الرازم(ُ)ِْ/

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٔ.)ُْ-ٓ/

(ُِ)

الطهقصت الكهرل(ٕ.)ِّٓ/

(ُْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)َُٖ/

(ُّ)

(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

ؤاالت اهف الج رد الهي زكررص رحر هف مترف(ّٖٔ).

صصرر المقصت لمتجمي(ِٕٓ).

الضتسص

هي زرأل الرازم(ُ.)ِْ/

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)َُٖ/

( ) ٜٔٗ

كقػػصؿ الػػذاهي :مقػػا ػػر ا

(ِ)ا

ػػىـ ألػػصلـ زمص ػػا(ُ)ا كقػػصؿ اهػػف حج ػر :مق ػ مهػػت فقر ػ ألػػصلـ

إحدل كممص رف كمصر (ّ).
ش ِر ٍ
يك بن عبد اهلل بن ابي شريك النخعي :صدوق  .سبق في حديث رقمٜ :
َٗ .
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ٓ .أَِبو إِ ْ

كمػػصت ػ

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف رركنص ودكؽ.
حديث رقم٘ٚ :

هلل ،ع ْـن َ ٍ
َخبرَنـا ع ْب ُـد ا ِ
اقَ ،عـ ِن
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َحا ِتِم ْب ِـن ُن َع ْـيٍم ،أ ْ
أْ
ـح َ
َخ َبَرَنـا َح َّب ُ
سَ
َ
ـان ،أ ْ َ َ َ
ش ِـريكَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ِ
ِ ِ
ظ ُي ِ
َى ِـل
وت ِم ْن ُ
ورَىا} [البقرةَ ]ٜٔٛ :ق َ
ـاس ِم ْـن أ ْ
س ا ْل ِب ُّر ِبي ْ
الَ :ك َ
َن تَيْتُوا ا ْل ُب ُي َ
ـان َن ٌ
ِوَل ْي َ
ا ْل َبَراء ،في َق ْوِلوَ :
ط ِ
ظ ُي ِ
ـانَ ،فـيَ ْنَز َل اهللُ َج َّـل
ورَىا ِم َن ا ْل ِحي َ
وىا ِم ْن ُ
وت ِم ْن أ َْب َوا ِب َياَ ،وَد َخمُ َ
َحَرُموا َل ْم َي ْد ُخمُوا ا ْل ُب ُي َ
ا ْل َجا ِىِم َّي ِة إِ َذا أ ْ
ظ ُي ِ
ـوت ِمـ ْـن أ َْب َوا ِب َيــا}
ورَىــاَ ،وَل ِكـ َّ
ـوت ِمـ ْـن ُ
ثََنـ ُ
س ا ْل ِبـ ُّـر ِب ـي ْ
ـن ا ْل ِبـ َّـر ِمـ َـن اتَّ َقــى َوأْتُـوا ا ْل ُب ُيـ َ
َن تَـيْتُوا ا ْل ُب ُيـ َ
ِوَلـ ْـي َ
ـاؤهُ َ
(ٗ)

[البقرة]ٜٔٛ :

ُ .أشرج ػا الهشػػصرم فػػي وػػحرح ا كصػػصب أه ػكاب التم ػرةا هػػصب قػػكؿ اا صتػػصل (كاصكا الهرػػكت مػػف أهكاه ػػص)

(الهقرة)ُٖٗ:ا(ّ)ٖ/ا حدرث رقـَُّٖ)ا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرجػػاا كص ػػصب صس ػػرر القػػرافا ه ػػصب قػػكؿ اا صتػػصل (كاصكا الهرػػكت مػػف أهكاه ػػص)(الهقرة)ُٖٗ:ا

(ٔ)ِٔ/ا حدرث رقـ ُِْٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجا م مـ في وػحرح ا كصػصب االرمػصفا(ْ)ُِّٗ/ا حػدرث رقػـِّا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ هػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ د اله ػ ار هػػف ألػػصزبا(ِ)َٗ/ا حػػدرث رقػػـِٕٓا مػػف طررػػؽ أه ػي

إ حصؽ هاا جز مف الحدرث همسظ

ْ .أشرجػا أهػك رتمػ فػي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا(ِ)ِْٕ/ا حػدرث رقػـُِّٕا مػف طررػؽ أهػي إ ػػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

رر أألىـ ال هى (ٖ.)ّٕٖ/

صقررب الص ذرب(َِّ).

المرج ال صهؽ.

(ْ)
ظ ُي ِ
ورَىــــا} [البقــــرة:
ـــن ُ
س ا ْل ِب ُّ
ـــوت ِم ْ
ـــر ِبــــي ْ
َن تَـــيْتُوا ا ْل ُب ُيـ َ
ال ػ ػ ف الكه ػػرل لم ػػصريا كص ػػصب ػػكرة الهقػ ػرةا ه ػػصب قَ ْولُـ ُ
ِوَلـ ْ
ـــي َ
ـــو تَ َعـــا َلىَ :
 ،)ٕٙ/ٔٓ(،]ٜٔٛحديث رقم.ٜٔٓ٘ٛ

( ٓ٘ٔ )

ٓ .أشرجػ ػا اه ػػف حه ػػصف ف ػػي و ػػحرح ا كص ػػصب اال ػ ػ ار ا (ٗ)ِّٔ/ا ح ػػدرث رق ػػـّْٕٗا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي
إ حصؽ هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

َن تَ ـيْتُوا
س ا ْل ِبـ ُّـر ِب ـي ْ
ِولَـ ْـي َ
ٔ .أشرج ػا الهر قػػي فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب جمػػصع أه ػكاب أدب ال ػػسرا هػػصب َ :
ـوت ِمـ ْـن ظُ ُي ِ
ورَىــا} [البقــرة]ٜٔٛ :ا(ٓ)ِْٖ/ا حػػدرث رقػػـ َُّٕٗ)ا مػػف طررػػؽ أهػي إ ػػحصؽ هػػاا
ا ْل ُب ُيـ َ
مشصمؼ ا لسصظ.

ـوت
س ا ْل ِب ُّر ِبـي ْ
َن تَـيْتُوا ا ْل ُب ُي َ
ِوَل ْي َ
ٕ .أشرجا ال صري في ف الكهرلا كصصب الم ص ؾا هصب قكلا جؿ ص ػصؤم َ
ِمـ ْـن ظُ ُي ِ
ورَىــا} [البقــرة]ٜٔٛ :ا(ْ)ِْٕ/ا حػػدرث رقػػـ ِّْٕا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا جػػز مػػف

الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػا كصػػصب الصس ػػررا هػػصب ػػكرة الهق ػرةا (َُ)ِٔ/ا حػػدرث رقػػـَُٕٓٗا مػػف طررػػؽ أه ػي

إ حصؽ هاا جز مف الحدرث مشصمؼ ا لسصظ.
إسناد الحديث:

ٔ .محمد بن حاتم بن نعيم المروزي :ثقة .سبق في حديث رقم٘ٙ :
ٕ.
ٖ.
ٗ.
ٓ.

ان بن موسى بن سور السممي  :ثقة .سبق في حديث رقم٘ٙ :
َح َّب ُ
ع ْب ُد ِ
اهلل بن المبارك  :ثقة ثبت .سبق في حديث رقم٘ٙ :
َ
ش ِر ٍ
يك بن عبد اهلل بن ابي شريك النخعي:صدوق  .سبق في حديث رقمٜ :
َ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
أَِبو إِ ْ

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ح ف
التعميق:

ف ألمصا غرر القصدح أف رركصن ودكؽ.

َّ
وت ِم ْن ظُ ُي ِ
ـوت ِم ْـن
ورَىاَ ،وَل ِك َّ
س ا ْل ِب ُّر ِبي ْ
ـن ا ْل ِب َّـر ِم َـن اتَّ َقـى َوأْتُـوا ا ْل ُب ُي َ
َن تَيْتُوا ا ْل ُب ُي َ
ِوَل ْي َ
صؤمي َ
ىفأى ٍ ىزىؿ ااي ىجؿ مىى ي
أ َْب َوا ِب َيا}
الضحصؾ :كذلؾ أف الكسصر كص كا ال ردشمكف الهرت في أ ػ ر الحػ مػف هصهػاا ككػص كا ردشمك ػا مػف أألػىما

ف زلت اذم اآلرػ  .كقػصؿ اهػف ألهػصس فػي ركارػ أهػي وػصلح :كذلػؾ أف ال ػصس كػص كا فػي الجصامرػ كفػي أكؿ
ا

ىـا إذا أحرـ رجؿ م ـ قهؿ الح ا فإف كصف مف أاؿ المدف رت ي مف أاؿ الهركتا مقػب فػي ظ ػر

هرصا فم ا ردشؿ كم ا رشرجا أك رض ممنص فروتد م ا كر حدر ألمرا مكاف كصف مف أاؿ الكهر رت ػي مػف
أاؿ الشرصـا ردشؿ مف شمؼ الشرم إال مف الحمس.
مكا مػػص ػػمكا الحمػػسا

ػػـ رحم ػػكف فػػي درػ ـا أم ػػددكا ألمػ أ س ػ ـا فحرمػكا أ ػػرص أحم ػػص اا ل ػػـا

كحممكا أ رص كص ت حرامنص ألم غرراـ كاك الدشكؿ مف الهصب .ف زلت اذم اآلر :

( ٔ٘ٔ )

ظي ً
كراػػصا رت ػػي لػػرس الصقػػكل هػػأف صػػأصكا الهرػػكت مػػف شمس ػػص إذا أحػػرمصـ.
ػكت ًمػ ٍػف ي
ىف صىػأٍصيكا اٍليهيرػ ى
ىكىلػ ٍػر ىس اٍلهًػػر هًػأ ٍ
ىكل ًكػ َّػف اٍلهًػ َّػرا رت ػػي الصقػػكل ىمػ ًػف اصَّق ػ ا أم أطػػصع اا كاصه ػ أم ػرم .كرقػػصؿ :ىكلىكػ ٍػف ذك الهػػر مػػف اصق ػ ال ػػرؾ
كت ًم ٍف أ ٍىهكاهً صا رت ي ادشمكاص محمرف كمحرمرف(ُ).
كالمتصوي .مـ قصؿ صتصل  :ىكأٍصيكا اٍليهير ى
أحديث رقم ٘ٛ:

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
َخبرَنـا ع ْب ُـد ا ِ
اء،
هلل ،أ ْ
أخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َحا ِتٍم ،أ ْ
ْ
َخ َبَرَنـا َ
َخ َبَرَنا َح َّب ُ
ـح َ َ
سَ
ـان ،أ ْ َ َ َ
ش ِـري ٌكَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ََ
ِ
ِ
اء ِم َن َّ
الن ِ
ـال:
ِس َيقُو ُل ُّ
اس َما َوََّّل ُى ْم َع ْـن ِق ْبمَـ ِت ِي ُم الَِّتـي َكـا ُنوا َعمَ ْي َيـا} [البقـرة ]ٕٔٗ :قَ َ
السفَ َي ُ
في قَ ْوِلوَ :
(ٕ)
َى ُل ا ْل ِكتَ ِ
اء
اب ُّ
ُى ْم أ ْ
السفَ َي ُ
ٔ .أخرجو البخاري في صحيحة ،كتاب الصـالة ،بـاب التوجـة نحـو القبمـة حيـث كـان ،)ٛٛ/ٔ(،حـديث
رقم ،ٖٜٜمن طريق أبي إسحاق بو ،جزء من حديث مختمف األ لفاظ.

ٕ .أخرجو ابن الجعد في مسنده(ٔ،)ٖٕٔ/حديث رقمٖٕٔٔ ،من طريق شريك بو ،مختمف األ لفاظ.
 -وكذلك أخرجو،)ٖٕٔ/ٔ(،حديث رقم  ،ٕٔٔٚمن طريق شريك بو ،متقارب األ لفاظ.

ٖ .أخرجو ابن المقرئ في معجـم،)ٕٔ٘/ٔ(،حـديث رقـم ،ٙٛٚمـن طريـق أبـي إسـحاق بـو ،جـزء مـن
الحديث مختمف األ لفاظ.

ٗ .أخرجو ابن ابي حاتم في تفسير ،كتاب سورة ال عمران،)ٕٗٚ/ٔ(،حديث رقـمٖٕٖٔ ،مـن طريـق
أبي إسحاق بو ،جزء من الحديث متقارب األ لفاظ.
إسناد الحديث:
ٔ .محمد بن حاتم المروزي :ثقة .سبق في حديث رقم٘ٙ :
ان بن موسى بن سور السممي  :ثقة .سبق في حديث رقم٘ٙ :
َٕ .ح َّب ُ
ٖ .ع ْب ُد ا ِ
هلل بن المبارك  :ثقة ثبت .سبق في حديث رقم٘ٙ :
َ
ش ِر ٍ
يك بن عبد اهلل بن ابي شريك النخعي :صدوق .سبق في حديث رقمٜ :
َٗ .
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ٓ .أَِبو إِ ْ
ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

(ُ)

صس ػ ػػرر ال ػ ػػمر ق ػ ػػدم= هحػ ػػر التمػ ػػكـ(ُ)ُِٕ/ا صس ػ ػػرر الهةػ ػػكم(ُ) ُِِ/اصس ػ ػػرر الزمش ػ ػػرم= الك ػ ػػصؼ ألػ ػػف حقػ ػػصرؽ غ ػ ػكامض

الص زرػ ػػؿ(ُ)ِّْ/ا صس ػ ػػرر اهػ ػػف كمرػ ػػر(ُ) ّٖٔ/ا الػ ػػدر ال مػ ػػكر فػ ػػي الصس ػ ػػرر هصلمػ ػػصمكر(ُ)ُْٗ/ا صس ػ ػػرر ال ػ ػػتدم= صر ػ ػػرر الك ػ ػررـ

الرحمف(ُ)ٖٖ/

(ِ)
النـ ِ
اء ِمـ َـن َّ
ـاس َمــا َوََّّل ُىـ ْـم َعـ ْـن ِق ْب َمـ ِـت ِي ْم} [البقــرة:
ِسـ َـيقُو ُل ُّ
ال ػ ف الكهػػرل لم ػػصريا كصػػصب ػػكرة الهق ػرةا هػػصب قَ ْولُـ ُ
الس ـ َف َي ُ
ـو تَ َعــا َلىَ :
ٕٗٔ].ٜٖٔٓٗ،)ٔٙ/ٔٓ(،

( ٕ٘ٔ )

الحكم عمى إسناد الحديث:
إسناد الحديث حسن؛ ألن عمتو غير القادحة أن شريكاً صدوق.

التعميق:

اء ِم َن َّ
الن ِ
اس َما َوََّّل ُى ْم َع ْن ِق ْبمَ ِت ِي ُم الَِّتي َكا ُنوا َعمَ ْي َيا  } ...اآلية.
ِس َيقُو ُل ُّ
السفَ َي ُ
َ
َّ
ىق ٍكليػػاي صى ىتػػصىل  :ب ى ػ ىػرقيك يؿ ال ػ ىػس ىص ي اٍل يج َّػػص يؿ ب ًمػ ىػف الَّػ ً
بألػ ٍػف ًقٍهىم ػصً ً يـ الَّصًػػي ىكػػصيكا
وػ ىػرىف ي ٍـ ىك ىحػ َّػكىل ي ٍـ ى
ػصس ىمػػص ىكال ياػ ٍػـ ى
ػت ًفػػي اٍلىر يػ ً
ػت اٍل ىم ٍقػ ًد ً
ط ىتي ػكا ًفػػي صى ٍح ًكرػ ًػؿ
ػكد ىك يم ٍ ػ ًػرًكي ىم َّكػ ى ى
س ىكاٍلًقٍهمىػ ي ًف ٍتمىػ ه ًمػ ىػف اٍل يم ىق ىصهمىػ ً ى ىزلىػ ٍ
ىألمى ٍر ىػػص ىر ٍت ًػػي ىه ٍرػ ى
و
ً ً َّ
َّ
اٍلًقٍهمى ً ًم ٍف ىه ٍر ًت اٍل ىم ٍق ًد ً
صؽ ًإلىػ ىم ٍكًلػ ًد ًم ىكقى ٍػد
ىم يػرمي فىص ٍ ػصى ى
س ًإلى ىمك ىا فى ىقصليكا ل يم ٍ ًػركي ىمكػ ى :قى ٍػد صى ىػرَّد ىد ىألمىػ يم ىح َّمػد أ ٍ
َّا ى ٍح ىك ىهمى ًد يك ٍـ ىك يا ىك ىار ًج ه ًإلى ًدر ً يك ٍـ(ُ).
صىىكج ى
حديث رقمٜ٘:
اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ِ
سـو ُل
أْ
ُم َّي ُةَ ،ع ْن ُ
اء قَـا َلَ :ك َ
ـح َ َ
سَ
ش ْع َب َةَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
ـان َر ُ
َخ َبَرَنا َعم ُّي ْب ُن ا ْل ُح َ
ََ
س ْي ِن قَا َلَ :ح َّدثََنا أ َ
ِ
ِ
ـت َمـا
اب َق ْـد َع َـال َب ْط َن ُ
سمَّ َم َي ْح ِف ُر َم َع َنـا ا ْل َخ ْن َـد َ
المي َّـم َل ْـوََّل أَ ْن َ
ق َوالتُّ َـر ُ
ـو َو ُى َـو َيقُـو ُلُ « :
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
اهلل َ
(ِ)
ادوا ِفتَْن ًة أ ََب ْي َنا»
ْ
س ِكي َن ًة َعَم ْي َنا ،إِ َّن ْاألُ َلى قَ ْد َب َغ ْوا َعَم ْي َنا ،إِ َذا أََر ُ
صمَّ ْي َنا ،فَيَ ْن ِزَل ْن َ
ص َّد ْق َنا َوََّل َ
اىتَ َد ْي َناَ ،وََّل تَ َ
ُ .أشرجا الهشصرم في وحرح ا كصصب الج صد كال ررا هػصب حسػر الش ػدؽا(ْ)ِٔ/ا حػدرث رقػـِّٖٔا
مف طررؽ ته هاا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

-ككذلؾ أشرجا كصصب الج صد كال ررا هصب حسر الش دؽا(ْ)ِٔ/ا حػدرث رقػـِّٕٖا مػف طررػؽ ػته

هاا مصقصرب ا لسصظ.

 -كك ػ ػ ػذلؾ أشرج ػ ػ ػا كصػ ػ ػػصب الج ػ ػ ػػصد كال ػ ػ ػػررا هػ ػ ػػصب الرجػ ػ ػػز فػ ػ ػػي الحػ ػ ػػرب كرف ػ ػ ػ الوػ ػ ػػكت فػ ػ ػػي حسػ ػ ػػر

الش دؽا(ْ)ْٔ/ا حدرث رقـَّّْا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب المةصزما هصب غزكة الش دؽ كاػي ا حػزابا (ٓ)َُٗ/ا حػدرث رقػـَُْْا مػف

طررؽ ته هاا حدرث مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا كصصب االحكصـا لكال اا مػص إاػدر صا (ٗ)ْٖ/ا حػدرث رقػـِّٕٔا مػف طررػؽ ػته هػاا

مشصمؼ ا لسصظ.

ِ .أشرجػا م ػػمـ فػػي وػػحرح ا كصػػصب الج ػػصد كال ػػررا هػػصب غػػزكة ا حػزاب كاػػي الش ػػدؽا(ّ)َُّْ/ا

حدرث رقـُِٓا مف طررؽ ته هاا مشصمؼ ا لسصظ.

(ُ)

الصس ػػرر الك ػػرط لمكاحػػدم(ُ)ِِْ/ا الصس ػػرر الهةػػكم(ُ)ُٖٓ/ا صس ػػرر ال ػػمر ق ػػدم= هحػػر التمػػكـ(ُ)ٗٗ/اصس ػػرر التػػز هػػف ألهػػد

ال ىـ(ُ)ُٔٔ/ا صس رر اهف كمرر(ُ)ّْٓ/اصس رر ال تدم=صر رر الكررـ الرحمف(ُ)َٕ/االصس رر الكاضح(ُ.)َٖ/
(ِ)

ال ف الكهرل لم صريا كصصب ال ررا هصب حسر الش دؽا(ٖ)ُّّ/احدرث رقـَٖٖٔ.
( ٖ٘ٔ )

ّ .أشرجا الدارمي في

اا كصصب ال ررا هصب فػي حسػر الش ػدؽا(ّ)ُٓٗٓ/ا حػدرث رقػـِْٗٗا مػف

طررؽ ته ها مشصمؼ ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا احمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ِِٖ/ا حػػدرث رقػػـَُٖٗٓا مػػف طررػػؽ أه ػي إ ػػحصؽ هػػاا
مشصمؼ ا لسصظ.

 ككذلؾ أشرجا(ْ)ِٖٓ/ا حدرث رقـُّٖٔٓا مف طررؽ ته هاا مشصمؼ ا لسصظ. -ككذلؾ أشرجا(ْ)ُِٗ/ا حدرث رقـُّٖٗٓا مف طررؽ ته هاا مشصمؼ ا لسصظ.

-ككذلؾ أشرجا(ْ)َِّ/ا حدرث رقـَُٕٖٔا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا(ْ)ِِٖ/ا حدرث رقـَُٖٗٓا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٓ .أشرجا أهػك داكد الطرصل ػي فػي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا(ِ)ٖٔ/ا حػدرث رقػـْٕٕا مػف طررػؽ ػته

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٔ .أشرجػ ػا الركر ػػص ي ف ػػي م ػ ػ دما(ُ)ِِٕ/ا ح ػػدرث رق ػػـُّٕا م ػػف طرر ػػؽ أهػ ػي إ ػػحصؽ ه ػػاا مشصم ػػؼ

ا لسصظ.

 -ككذلؾ أشرجا(ُ)ِٗ/ا حدرث رقـِِّا مف طررؽ ته هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٕ .أشرجا أهك رتمػ فػي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا(ّ)ِّٔ/ا حػدرث رقػـُُٕٔا مػف طررػؽ أهػي إ ػحصؽ

هاا مشصمؼ ا لسصظ.

ٖ .أشرج ػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرح ا كصػػصب ال ػػررا هػػصب ذكػػر مػػص ر ػػصحب االمػػصـ مترف ػ رألرصػػا .....ا

(َُ)ّٕٗ/احدرث رقـّْٓٓا مف طررؽ ته هاا مشصمؼ ا لسصظ.
ٗ .أشرجا الهر قي في

ف الكهرلا كصصب ال كصحا هػصب لػـ ركػف لػا أف رػصتمـ ػت ار كال ركصػبا (ٕ)ٔٗ/ا

حدرث رقـُِّّٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

َُ .أشرج ػا ال ػػصري فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب ألمػػؿ الرػػكـ كالمرم ػ ا هػػصب الحػػدك فػػي ال ػػسرا(ٗ)ُٗٔ/ا

حدرث رقـََُِٗا مف طررؽ أهي إ حصؽ هاا مشصمؼ ا لسصظ.

إسناد الحديث:
ِ
س ْي ِن
َُ .عم ُّي ْب ُن ا ْل ُح َ
عمي بن الحسين بن مطر الدرىمي البصري(ٔ).

ركل ألف :شصلد هف الحصرثا كمحمد هف ألدما كأمر هف شصلد.
ركل أل ا :أهك داكدا كال صريا كأهك حصصـ(ِ).

(ُ)
(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(َِ.)َْٔ-َْْ/

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)َّٕ/

( ٗ٘ٔ )

(ُ)

قػػصؿ ال ػػصري :وػػدكؽ

(ِ)

كفػػي مكضػ أشػػر ال هػػأس هػػا
(ٕ)

كم مم (ٓ)ا قصؿ أهك حصصـ(ٔ)ا كاهف حجر
ُم َّي ُة
ِ .أ َ

كفػػي مكضػ أشػػر مقػا(ّ)ا كمقػا اهػػف حهػػصف(ْ)ا

 :ودكؽا مصت

مىث كشم رف كمصرصرف(ٖ).

أمية بن خالد بن األسود بن ىدبو بن عتبة األ زدي(.)ٜ
ركل ألف :ته ا كالمكرما كاهف أشي الزارم.

ركل أل ا :م ددا كألمي هف المدر يا كالسىسا كاله دار(َُ).

كمقػ ػا أه ػػك زرألػ ػ ا كالصرم ػػذم(ُُ)ا كأه ػػك ح ػػصصـ(ُِ)ا كالتجم ػػي(ُّ)ا كاه ػػف حه ػػصف(ُْ)ا كال ػػذاهي(ُٓ)ا ق ػػصؿ اه ػػف
ودكؽ(ُٔ)ا مصت

مصرصرف(ُٕ).

ش ْع َب َة بن الحجاج األزدي :ثقة حافظ متقن .سبق في حديث رقمٖٔ:
ُّ .
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أ ِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف ألمرصن ك أمر ودكقصف.

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ (َِ.)َْٔ/

(ّ)

الكص ؼ (ِ.)ّٖ/

(ِ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ (ُ)ٓٗ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِّٕ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّْٕ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ.)ُٕٗ/

(ٓ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)َّٓ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب (ََْ).

(ٗ)

الصصرر الهرر لمهشصرم (ِ)َُ/ا الك

(ٖ)

صصرر ا

ىـ (ُٗ.)ُِِ/

(َُ)

ص ذرب الص ذرب (ُ.)ُّٕ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ (ِ.)َّّ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف (ْ.)َْ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب (ُ.)ُُْ/

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ (ّ.)ِّّ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي (ُ.)ِٕ/

(ُٓ)

الكص ؼ (ُ.)ِٓٓ/

(ُٕ)

صصرر ا

كا

مص لإلمصـ م مـ(ُ)َُٓ/امرزاف االألصداؿ(ُ.)ِٕٓ/

ىـ (ُّ)ُُِ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ْٕٔ/
( ٘٘ٔ )

حديث رقمٙٓ:
ص ِ
هلل ْب ُن مح َّم ِد ْب ِن تَ ِم ٍ
َخبرِني ع ْب ُد ا ِ
اق،
ـيم ا ْل ِم ّْ
ـي ،قَ َ
يص ُّ
سـ َح َ
ـالَ :ح َّـدثََنا َح َّج ٌ
َُ
َ
سَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـاجَ ،ع ْـن ُيـوُن َ
أ ْ ََ
ع ِن ا ْلبر ِ
هلل صمَّى اهلل عمَ ْي ِو وسمَّم ِبع َ ِ
ِ
اء ْب ِن َع ِ
سـا ِقي ،فَقَـا َل« :اتَّ ِـزْر إِلَـى َىـا
ضـمَة َ
ُ َ َ َ َ َ
سو ُل ا َ
ازٍب ،قَا َل :أَ َخ َذ َر ُ
َ ََ
(ٔ)
ق ِل ْ ِ
ضمَ ٍة ،فَِإ ْن أ ََب ْي َت فَ َال َح َّ
ْل َز ِار ِفي ا ْل َك ْع َب ْي ِن»
َس َف َل ِم ْن َع َ
ُى َنا أ ْ
انفرد بو النسا ي في سننن الكبرى
ص ِ
ٔ .ع ْب ُد ا ِ
يص ُّي
هلل ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن تَ ِم ٍيم ا ْل ِم ّْ
َ
(ٕ)
عبد اهلل بن محمد بن تميم بن أبي غمر مولى بني ىاشم أبو حميد المصيصي .
ركل ألف :حجصج هف محمدا ككاب هف جرررا كاهف حصزـ.

ركل أل ا :ال صريا كحصجب هف أركرفا كاهف وصألد(ّ).

كمقا ال صري(ْ)ا كاهف حهصف(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ)ا مصت

(ٕ)

شمس ك صرف كمصرصرف

اج بن محمد المصيصي أبو محمد األعور :ثقة ثبت .سبق في حديث رقمٔٙ:
َٕ .ح َّج ٌ
اق :صدوق .سبق في حديث رقمٔٙ :
س َح َ
س ْب ِن أَِبي إِ ْ
ُٖ .يوُن َ
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ْ .أ ِبو إِ ْ
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ح ف

(ُ)

ف ألمصا غرر القصدح أف رك س ودكؽ.

ال ف الكهرل لم صريا كصصب الزر ا هصب االشصىؼ ألم اهي إ حصؽ فراا (ٖ)ِْٗ/ا حدرث رقـَٓٔٗ.

(ِ)

ا ظػ ػ ػ ػ ػػر :ص ػ ػ ػ ػ ػػذرب الكمػ ػ ػ ػ ػػصؿ(ُٔ) ّٓ-ِٓ/اذشرػ ػ ػ ػ ػػر التقه ػ ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ ػػرح المجصه ػ ػ ػ ػ ػ (ٓ) َِٔ/افػ ػ ػ ػ ػػصح الهػ ػ ػ ػ ػػصرم فػ ػ ػ ػ ػػي الك ػ ػ ػ ػ ػ

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)ٕ/

(ٓ)

مةص ي االشهصر في رح أ صمي رجصؿ متص ي ا مصر(ِ.)ُِّ/

كااللقصب(ُ)ِِٕ/االكص ؼ(ُ)ّٓٗ/ا المقص

(ْ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)َٗ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(َِّ).

(ٕ)

في رد الك (ُ)َِْ/اإكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٖ.)ُِٕ/

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُِِ/
( ) ٔ٘ٙ

حديث رقمٙٔ:
ق ،ع ْن ا ْلبر ِ
أخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُع َب ْي ٍد ،قَا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
ـت
ْ
اء ،قَ َ
ـالَ :ل َّمـا َنَزَل ْ
اشَ ،ع ْن أَِبي إِ ْ
س َح َ َ َ َ
َِّل يستَ ِوي ا ْلقَ ِ
ـن أ ُّْم م ْكتُ ٍ
سـو َل
َع َمـى َف َق َ
ـوم َوَك َ
ون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اع ُد َ
ـان أ ْ
َ َ ْ
ـالَ :يـا َر ُ
ين} [النساءَ ]ٜ٘ :ج َ
اء ْاب ُ َ
(ُ)
َّرِر} [النساء]ٜ٘ :
َع َمى قَ َ
المَّ ِو ،فَ َك ْي َ
ف ِف َّي َوأََنا أ ْ
ال :فَ َما َب ِر َحَ ،حتَّى َنَزلَ ْت ِ َغ ْي ُر أُوِلي الضَ
-

هؽ صشررجا في حدرث رقـِٖ

إسناد الحديث:

ُُ .م َح َّم ُد ْب ُن ُع َب ْي ٍد
محمد هف ألهرد هف محمد هف كاقد المحصرهي أهك جتسر ال حصس الككفي(ِ).
ركل ألف :ألهرد هف محمد هف كاقد المحصرهيا كأهي هكر هف ألرصشا كأهي االحكص.

ركل أل ا :أهي داكد كالصرمذما ك ال صري(ّ).
(ٓ)

ق ػػصؿ ال ػػصري(ْ)ا كم ػػمم ه ػػف قص ػػـ

ودكؽ(ٕ)ا مصت

ال ه ػػأس ه ػػاا ذك ػػرم اه ػػف حه ػػصف ف ػػي المق ػػصت(ٔ)ا ق ػػصؿ اه ػػف حج ػػر:

شمس كأرهترف كمصرصرف(ٖ).

ِ .ا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
اش :مق ألصهد .هؽ في حدرث رقـُٕ:
اق ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
س َح َ
ّ .أ ِبو إِ ْ
ْ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
أ صد الحدرث ح ف

(ُ)

ف ألمصا غرر القصدح أف محمدنا ودكؽ.

ف ال صريا كصصب الج صدا هصب فضؿ المجصادرف ألم القصألدرفا(ٔ)َُ/ا حدرث رقـَُِّ.

(ِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٔ)َٕ/ا الكص ؼ(ِ)ُٖٗ/ا المترف في طهقصت المحدمرف(ُ.)ٖٗ/

(ْ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ٖٗ/

(ٔ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)َُٖ/

(ّ)

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ِّّ/

مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ّ.)ِْٕ/

صقررب الص ذرب(ْٓٗ).

صصرر ا

ىـ(ُٖ.)ُْٓ/
( ) ٔ٘ٚ

حديث رقمٕٙ:
َخبرَنـا إِس ا ِ
ان ،قَا َل :ح َّدثََنا عب ْي ُـد ا ِ
ص ٍ
سـاِلٍمَ ،ع ْـن
أْ
هلل ،قَ َ
سمَ ْي َم َ
َخ َبَرَنا أ ْ
َُ
َ
ـورَ ،ع ْـن َ
ـر ي ُلَ ،ع ْـن َم ْن ُ
َح َم ُد ْب ُن ُ
َْ
ـال :أ ْ َ َ
رج ٍل ،ح َّدثَ ُو ع ِن ا ْلبر ِ
ِ
َن رج ًال َك َ ِ
سـا ِع ْن َـد َّ
اء ْب ِن َع ِ
سـمَّ َم َو َعَم ْيـ ِو َخـاتَ ٌم
الن ِب ّْ
ازٍب ،أ َّ َ ُ
َُ َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
ـي َ
ان َجال ً
َ ََ
ـي ا ِ
ِ
هلل َ َّ
ِمـ ْـن َذ َىـ ٍـبَ ،وِفــي َيـ ِد َّ
ضـ َـر َب ِب َيــا َن ِبـ ُّ
الن ِبـ ّْ
صـ َـرةٌ أ َْو َج ِريـ َـدةٌ ،فَ َ
سـمَّ َم َم ْخ َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْي ـو َو َ
ـي َ
ص ـمى اهللُ
ِ ِ
الرج ُل :ما ِلي يا رسو َل ا ِ
ِ
َخـ َذ
ص َـب ِع َك » فَي َ
هلل قَ َ
ال« :أَََّل تَ ْطَر ُح َى َذا الَّـذي فـي إِ ْ
سمَّ َم إِ ْ
َ َ ُ
َعَم ْيو َو َ
ص َب َع ُو ،فَ َقا َل َّ ُ َ
ِ
الر ُج ُل فََرمى ِب ِو فََرآهُ َّ
ـت ِبـ ِو،
َّ
سمَّ َم َب ْع َـد َذِلـ َك ،فَقَـا َلَ « :مـا فَ َع َـل ا ْل َخـاتَ ُم » قَـا َلَ :رَم ْي ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
َ
ِ َّ
يث
الـر ْح َم ِنَ :ىـ َذا َح ِـد ٌ
ين ِبثَ َم ِنـ ِو» ،قَـا َل لَ َنـا أ َُبـو َع ْب ِـد َّ
َم ْرتُ َك أ ْ
سـتَِع َ
يع ُو َوتَ ْ
َن تَِب َ
َم ْرتُ َك ،إن َما أ َ
قَا َلَ « :ما ِب َي َذا أ َ
(ٔ)
ُم ْن َكٌر
ُ .أشرجػ ػ ػ ػا ال ػ ػ ػػصري ف ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ اا كص ػ ػ ػػصب الزر ػ ػ ػ ػ ا ه ػ ػ ػػصب ح ػ ػ ػػدرث اه ػ ػ ػػي اررػ ػ ػ ػرةا كاالش ػ ػ ػػصىؼ ألمػ ػ ػ ػ
قصصدةا(ٖ)َُٕ/احدرث رقـُٖٗا مف طررؽ أحمد هف مرمصف هاا مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث:

صف هف ألهد الممؾ الراصكم :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـّٓ :
ُ .أ ٍ
ىح ىم يد ٍه يف ي مى ٍر ىم ى
ِ .ألهر يد ً
اا هف مك هف أهي المشصصر :مق  .هؽ في حدرث رقـِٓ :
يىٍ
ًّ .إ ٍ ىرارًر يؿ هف رك س هف أهي إ حصؽ ال مدا ي ال هرتي :مق  .هؽ في حدرث رقـُْ :
ْ .م وكر هف المتصمر هف ألهد اا هف رهرت  :مق مهت .هؽ في حدرث رقـٔ :
ٓ .ى ًصلوـ هف أهي الجتد راف ا جتي مكالاـ الككفي(ِ).
ركل ألف :ألصر ا ك اهي ارررةا كأهي ترد.

ركل أل ا :الحكـ هف ألرر ا كألمرك هف در صرا كأهي إ حصؽ ال هرتي(ّ).

كمقػ ػ رحرػ ػ ه ػػف مت ػػرف(ْ)ا ك ال ػػصري(ٓ)ا كالتجم ػػي(ٔ)ا ك اه ػػف حه ػػصف(ٕ)ا ق ػػصؿ محم ػػد ه ػػف ػػتد(ٖ)ا كاه ػػف
(ٗ)

حجر
(ُ)

مقا ككصف رر ؿ كمر انرا قصؿ الذاهي مق كاك مر ؿ مف الطهقا المص ر

(َُ)

كردلس(ُُ)ا

ال ف الكهرل لم صري ا كصصب الزر ا هصب ذكر حدرث ألمراف هف حورف في شصصـ الذابا(ٖ)ّْٕ/احدرث رقـّْٔٗ.

(ِ)

ا ظ ػػر :ص ػػصرر ا

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ِّْ/

(ٓ)

المرج ال صهؽ.

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)َّٓ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ِِٔ)ا

ػػىـ(ٔ)ُّٔ/ام ػػصارر ألمم ػػص االمو ػػصر(ُ) ُِٕ/االصت ػػدرؿ كالصجػ ػررح لم ػػف ش ػػرج ل ػػا الهش ػػصرم ف ػػي الج ػػصم

الوحرح(ّ)ُُِِ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ.)ُّّ/
(ْ)

ص ذرب الكمصؿ(َُ.)ُّّ-َُّ/

(ٔ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُّٕ/

(ٖ)

الطهقصت الكهرل(ُ.)ِّٗ/

(َُ)

الكص ػ ػ ػػؼ(ُ) ِِْ/ا المة ػ ػ ػػي فػ ػ ػػي الضػ ػ ػػتسص (ُ) َِٓ/ا طهقػ ػ ػػصت المدل ػ ػ ػػرف= صتررػ ػ ػػؼ أاػ ػ ػػؿ الصقػ ػ ػػدرس هم ارصػ ػ ػػب المكوػ ػ ػػكفرف

(ُُ)

الصهرف ال مص المدل رف(ُ.)ِٓ/

هصلصدلرس(ُ.)ُّ/

( ) ٔ٘ٛ

قصؿ التىري :م كر كمرر ا ر صؿ(ُ)ا مصت
صلـ مج كؿ.

ٔ .الرجؿ :الذم اك ر

( ِ)

ه أك ممصف كص ترف

ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف الرجؿ – ر

صلـ -مج كؿ.

حديث رقمٖٙ :
اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ان ،ح َّدثََنا ج ِرير ،ع ْن م َ ٍ
ـال:
أْ
اء ،قَ َ
ـح َ َ
سَ
َخ َبَرَنا َزَك ِرَّيا ْب ُن َي ْح َيىَ ،ح َّدثََنا ُعثْ َم ُ َ
طّْرفَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ََ
َ ٌ َ ُ
ِ
ِ
المي َّـم َب َال ًغـا َي ْبمُـ ُخ َخ ْي ًـراَ ،م ْغ ِف َـرةً ِم ْنـ َك
َك َ
سـ َف ٍر َقـا َلُ « :
سـمَّ َم إِ َذا َخ َـر َج إَِلـى َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سـو ُل اهلل َ
ان َر ُ
شي ٍء َق ِدير ،المي َّم أَ ْن َت َّ ِ
ِِ
ِ َّ
ّْ
َى ِـل،
ب ِفـي َّ
السـ َف ِرَ ،وا ْل َخِمي َفـ ُة ِفـي ْاأل ْ
َو ِر ْ
الصاح ُ
ُ
ٌ
ض َوا ًنا ،ب َيد َك ا ْل َخ ْي ُر إن َك َعَمى ُكل َ ْ
(ٖ)
ض ،المي َّم أَعوُذ ِب َك ِم ْن و ْعثَ ِ
آب ِة ا ْل ُم ْن َقَم ِب»
اء َّ
المي َّم َى ّْو ْن َعَم ْي َنا َّ
الس َفَرَ ،وا ْط ِو َل َنا ْاأل َْر َ
الس َف ِرَ ،وَك َ
ُ ُ
ُ
َ
ُ .أشرجػا أهػػك رتمػ فػػي م ػ د الهػ ار هػف ألػػصزبا(ّ)ِِٔ/ا حػدرث رقػػـُّٔٔا مػف طررػػؽ ألممػصف هػػف

اهي ره هاا مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجػػا الطهػػرم فػػي ص ػػذرب االمػػصر م ػ د ألم ػػيا(ّ)ٗٔ/ا حػػدرث رقػػـُِٔا مػػف طررػػؽ جررػػر ه ػػاا

همسظ .

ّ .أشرجػ ػ ػا اه ػ ػػف ال ػ ػ ػ ي ف ػ ػػي ألم ػ ػػؿ الر ػ ػػكـ كالمرمػ ػ ػ ا كص ػ ػػصب م ػ ػػص رق ػ ػػكؿ إذا اش ػ ػػرج ف ػ ػػي ػ ػػسر ه ػ ػػصب ػ ػػكع

أشرا(ُ)ِْْ/ا حدرث رقـّْٗا مف طررؽ ألممصف هف اهي ره هاا مصقصرب ا لسصظ.
إسناد الحديث:

َُ .زَك ِرَّيا ْب ُن َي ْح َيى
زكررص هف رحر هف ارصس هف مم هف ح ظم هف قرة ال جزم أهك ألهد الرحمف(ْ).

ركل ألف :إ حصؽ هف رااكراا كه ر هف الحكـا مكاهراارـ هف ترد الجكارم.
ركل أل ا :ال صريا كاهف وصألدا كأهك الح ا كاهف جكوص (ٓ).

(ُ)

جصم الصحورؿ(ُ)ُٕٗ/ا صحس الصحورؿ في ذكر ركاة الم ار رؿ(َُ.)َُِ/

(ّ)

ال ف الكهرل لم صري ا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب مص رقكؿ إذا أراد سراا (ٗ)ُٖٔ/ا حدرث رقـَُِِٔ.

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ْ.)َُٕ/

(ْ)

ص رب الكمصؿ(ٗ)ّٕٖ-ّْٕ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ)َّّ/اشىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُِِ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ّّْ/

( ) ٜٔ٘

قصؿ ال صري :مقا كفي مكض آشر أحد المقصت(ُ)ا قصؿ م مم هف قص ـ :وػدكؽ(ِ)ا قػصؿ ألهػد الة ػي هػف
ترد :حصفظ مقا(ّ)ا قصؿ الذاهي :الكهرر المقا(ْ)ا قصؿ اهف حجػر :مقػا حػصفظ(ٓ)ا مػصت ػ ص ػ كممػص رف

كمصرصرف(ٔ).

ان هف محمد هف إهراارـ هف ألممصف هف شكا صي الته ي :مق  .هؽ في حدرث رقـِ :
ُِ .عثْ َم ُ
ير هف ألهد الحمرد الضهي الرازم :مق  .هؽ في حدرث رقـِ :
َّ .ج ِر ٌ
طّْر ٍ
ف هف طررؼ الحصرمي :مق فصضؿ .هؽ في حدرث رقـْ :
ُْ .م َ
اق السبيعي :ثقة مكثر عابد اختمط بيخرة .سبق في حديث رقمٕٔ :
س َح َ
ٓ .أَِبو إِ ْ
ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٙٗ:

اح ْب ِن ع ْب ِد ِ
َخبرَنا ع ْب ُد ِ
ت ُم َح َّم ًـدا َو ُى َـو
الص َّب ِ
اهلل ْب ُن َّ
ان ،قَ َ
اهلل ،قَ َ
س ِـم ْع ُ
سـمَ ْي َم َ
الَ :ح َّـدثََنا ا ْل ُم ْعتَ ِم ُـر ْب ُ
َ
أ ْ ََ َ
ـالَ :
ـن ُ
اء ،ع ْـن ع ّْم ِـو ا ْلبـر ِ
ِ
ّْث َقا َل :ح َّـدثَِني رِبيـع ُىـو ْاب ُ ِ
اء ْب ِـن َع ِ
ـان
ْاب ُن َع ْم ٍرو ُي َحد ُ
ـازٍبَ ،قـا َلَ :ك َ
ـن لُـوط ْب ِـن ا ْل َب َـر َ َ
َ
َ ٌ َ
ََ
ِ
ِ
ـالَ« :ر ّْب
سـمَّ َم إِ َذا أ َ
ـت ِشـقّْ ِو ْاأل َْي َم ِـن َوَق َ
ـع َكفَّ ُ
َخـ َذ َم ْ
ـو ا ْل ُي ْم َنـى تَ ْح َ
ـج َع ُو َو َ
ضَ
ضَ
صمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سو ُل اهلل َ
َر ُ
()ٚ
اد َك»
ِق ِني َع َذ َاب َك َي ْوَم تَ ْب َع ُ
ث ِع َب َ
ُ .أشرجا م مـ في وحرح ا كصصب وىة الم صفررف كقوراصا هصب ا صحهصب رمػرف االمػصـا(ُ)ِْٗ/ا

حدرث رقـ ِٔا مف طررؽ أهي كرربا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
ِ .أشرج الصرمذم في

اا كصصب الدألكاتا هصب م اا (ٓ)ُْٕ/ا حدرث رقػـّّٗٗا مػف طررػؽ أهػي

كرربا حدرث مف الحدرث مصقصرب االلسصظ.

ّ .أشرج ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػػي م ػ دما(ْ)ُِٖ/ا حػػدرث رقػػـُْٖٓٗا مػػف طررػػؽ ألهػػد ااا مصقػػصرب

ا لسصظ.

ْ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)َُِ/ا حػػدرث رقػػـِٖٓا مػػف طررػػؽ محمػػد هػػف ه ػػصرا جػػز مػػف

الحدرث مصقصرب ا لسصظ.
(ُ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ٖٕ/

(ِ)

ار صد القصضي مف الدا ي إل صراجـ ركخ الطه ار ي(ُ)ُّ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)ٔٗ/

(ْ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ِ.)ُْٔ/

(ٔ)

مشصور صصرر دم ؽ(ٗ.)ّٓ/

(ّ)

صصرر ا

(ٓ)

صقررب الص ذرب(ُِٔ).

(ٕ)

ال ف ال صري الكهرلا كصصب ألمؿ في الركـ كالمرم ا هصب ما َيقُو ُل إِ َذا أَوى إِلَى ِفر ِ
اش ِو ....ا(ٗ)ِٕٗ/ا حدرث رقـَُِٖٓ.
َ
َ
َ

ىـ(ُِ.)َُٖ/

( ٓ) ٔٙ

 -ككذلؾ أشرجا (ُ)ُِّ/ا حدرث رقـِْٗا مف طررؽ محمد هف إ حصؽا حدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػا(ُ)ِّٔ/ا ح ػػدرث رق ػػـّّٔا م ػػف طرر ػػؽ اه ػػف إ ػػحصؽا ج ػػز م ػػف الح ػػدرث مصق ػػصرب

ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا أهػػك داكد الطرصل ػػي فػػي م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا (ِ)ْٖ/ا حػػدرث رقػػـْْٕا مػػف طررػػؽ أهػي
داكدا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجػا أهػػك رتمػ فػػي م ػ د الهػ ار هػػف ألػػصزبا (ّ)ُِٔ/ا حػػدرث رقػػـُُُٕا مػػف طررػػؽ محمػػد هػػف

ه صرا مصقصرب ا لسصظ.

ٕ .أشرجػا الهر قػػي فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب وػػس الوػػىةا هػػصب االمػػصـ صجػػرب هتػػد ال ػػىـا(ِ)ِٖٓ/ا

حدرث رقـَََّا مف طررؽ أهي ألهد اا الحصفظا جز مف الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

ٖ .أشرج ػ ػ ػ ػا اهػ ػ ػ ػػف أهػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػػره فػ ػ ػ ػػي مو ػ ػ ػ ػ س ا كصػ ػ ػ ػػصب ا دبا هػ ػ ػ ػػصب مػ ػ ػ ػػف كػ ػ ػ ػػصف رقػ ػ ػ ػػكؿ إذا أشػ ػ ػ ػػذت
مضجتؾا(ٓ)ِّْ/ا حدرث رقـِّٕٓٔا مف طررؽ أهي أ صم ا مصقصرب ا لسصظ.

إسناد الحديث:
َّصح ه ًف أله ًد ً
ً
اا
ُ .ىأل ٍه يد اا ٍه يف الوَّه ً ٍ ى ٍ
ألهد اا هف الوهصح هف ألهد اا ال ص مي التطصر الهورم(ُ).

ركل ألف :متصمر هف مرمصفا كمحهكب هف الح فا كرزرد هف اصركف.

ركل أل ا :الهشصرما كم مـا كال صري(ِ).

(ٔ)

كمقا ال صري(ّ)ا كاهف حهصف(ْ)ا كاهف حجر(ٓ)ا قصؿ أهك حصصـ :وصلح
مىث كشم رف كمصرصرف(ٖ).

قصؿ الذاهي :حصفظ(ٕ)ا مصت
ً
صف هف طرحصف :مق  .هؽ في حدرث رقـَّ :
ِ .اٍل يم ٍتصىم ير ٍه يف ي ىم ٍر ىم ى
ّ .يم ىح َّم ند ٍاه يف ىأل ٍم ورك
محمد هف ألمرك هف ألمقم هف كقصص المرمي أهك ألهد اا(ٗ).

ركل ألف :ألمرك هف ألمقم ا كاهي مم هف ألهد الرحمفا كألهردة هف سرصف.

(ُ)ص ذرب الكمصؿ(ُٓ)ُّّ-َُّ/ا الكص ؼ(ُ)ّٓٔ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٕ. )َْٗ/
(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ٓ.)ِْٔ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ّٓٗ/

(ٔ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ٖٖ/

(ٖ)

صصرر اال ىـ(ُٖ.)ُّّ/

(ّ)

م رش ال صري-ص مر ال ركخ(ُ.)َٗ/

(ٓ)

صقررب الص ذرب(َّٖ).

(ٕ)

(ٗ)

رر األىـ ال هى (ُٕ.)َٖٓ/

صصرر الكهرر لمهشصرم(ُ)ُُٗ/ا م صارر ألممص االموصر(ُ.)ُِّ/
( ٔ) ٔٙ

ركل أل ا :مك

هف ألقه ا كألمر هف طمح هف ألمقم ا ك ته ا كالمكرل(ُ).

قػػصؿ رحرػ هػػف متػػرف :مقػا(ِ)ا قػػصؿ اهػػك حػػصصـ :وػػصلح الحػػدرث ركصػػب حدرمػػا كاػػك ػػر (ّ)ا قػػصؿ ال ػصري:

لػ ػػرس هػ ػػا هػ ػػأس كفػ ػػي مكض ػ ػ أشػ ػػر مق ػ ػا(ْ)ا ذكػ ػػرم اهػ ػػف حهػ ػػصف فػ ػػي المقػ ػػصت كقػ ػػصؿ كػ ػػصف رشطػ ػػئ(ٓ)ا قػ ػػصؿ
(ٔ)

الجكزجػػص ي

ك ال ػػتدم(ٕ) :لػػرس هقػػكل الحػػدرثا قػػصؿ الػػذاهي :االمػػصـ المحػػدث الوػػدكؽ(ٖ)ا قػػصؿ اهػػف
أره كأرهترف كمصر (َُ).

حجر :ودكؽ لا أكاصـ(ٗ)ا مصت
كط ٍه ًف اٍله ار ً
ْ .رهًر ياك ٍاهف لي ً
ى ه ى ي
ىى
(ُُ)
الرهر هف لكط ا وصرم أهك لكط الككفي اهف اشي اله ار هف ألصزب

ركل ألف :اله ار هف ألصزبا كقرس هف م مـا كأهك ألهد الرحمف ال ممي.

ركل أل ا :ته ا كاهف جرر ا كمحمد هف ألمرك هف ألمقم (ُِ).

كمقا ال صري(ُّ)ا كالتجمي(ُْ)ا كاهف حهصف(ُٓ)ا كم مم (ُٔ)ا كالذاهي(ُٕ)ا كاهف حجر
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف محمدنا ودكؽ لا أكاصـ.

(ُ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ّٕٓ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)ُّ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّٕٕ/

(ٕ)

الضتسص كالمصركككف الهف الجكزم(ّ)ٖٖ/ا مشصور الكصمؿ في الضتسص (ُ.)ٕٖٔ/

(ٗ)

صقررب الص ذرب(ْٗٗ).

(ِ)

صصرر اهف مترف -ركار اهف محرز(ُ.)َُٕ/

(ْ)

الكص ؼ(ِ)َِٕ/ا دركاف الضتسص (ُ.)ّٕٔ/

(ٔ)

أحكاؿ الرجصؿ(ُ)ِّْ/ا المة ي في الضتسص (ِ.)ُِٔ/

(ٖ)

(َُ)
(ُُ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)ُْٔ/

صصرر اال ىـ(ٗ.)ِْٖ/
ص ذرب الكمصؿ(ٗ)ََُ-ٖٗ/ا الجرح كالصتدرؿ(ٕ)ُِٖ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ُِٓ/

(ُِ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)َِٓ/

(ُْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُٕٓ/

(ُٔ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ْ.)ّْْ/

(ُّ)

مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ُ)ُٓٗ/ا مرزاف االألصداؿ(ِ.)ِْ/

(ُٓ)

المقصت الهف حهصف(ْ.)ِِٔ/

(ُٕ)

الكص ؼ(ُ.)ِّٗ/

(ُٖ)

صقررب الص ذرب(َِٔ).
( ٕ) ٔٙ

(ُٖ)

حديث رقم ٙ٘:
ِ
ِ
ص ٍ
ص ٍ
ط ْم َحـ َةَ ،ع ْـن
ـورَ ،ع ْـن َ
ور قَا َل :أ ْ
أْ
س َح َ
َخ َبَرَنا إِ ْ
س ْي ُن ْب ُن َعم ٍّيَ ،ع ْـن َاز َـدةََ ،ع ْـن َم ْن ُ
َخ َبَرَنا ا ْل ُح َ
اق ْب ِن َم ْن ُ
الر ْحم ِن ْب ِن عوسج َة ،ع ِن ا ْلبر ِ
ِ
ِ
ِ
ـالََّ :ل إِلَ َـو إََِّّل
سمَّ َمَ :م ْـن قَ َ
اء قَ َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل اهلل َ
ال :قَا َل َر ُ
َ ْ َ َ َ ََ
َع ْبد َّ َ
شـر م َّـر ٍ
ش ٍ ِ
ّْ
ـن لَـ ُو َعـ ْـد َل
ات ُكـ َّ
اهللَُ ،و ْح َـدهُ ََّل َ
ـو ا ْل ُم ْمـ ُك َولَـ ُ
ـو ،لَ ُ
ش ِـري َك لَـ ُ
ـيء قَــد ٌ
ير َع ْ َ َ
ـو ا ْل َح ْم ُـدَ ،و ُى َـو َعمَــى ُكـل َ ْ
ٍ (ٔ) (ٕ)
س َمة
َن َ
ُ .أشرجا أحمد هف ح هػؿ فػي م ػ دما(ْ)ِٖٓ/ا حػدرث رقػـ ُّٖٗٓا مػف طررػؽ طمحػ هػاا جػز مػف

الحدرث مصقصرب ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػا (ْ)ِٖٓ/ا حػػدرث رقػػـ ُُْٖٓا مػػف طررػػؽ طمح ػ هػػاا جػػز مػػف الحػػدرث مصقػػصرب

ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػاا(ْ)ِٖٔ/ا حػػدرث رقػػـ ُْٖٓٓا مػػف طررػػؽ أله ػد الػػرحمف هػػف ألك ػػجا هػػاا مصقػػصرب

ا لسصظ.

 -ككػػذلؾ أشرج ػاا(ْ)َّْ/ا حػػدرث رقػػـ ُِٕٖٔا مػػف طررػػؽ طمحػػا هػػاا جػػز مػػف الحػػدرث مصقػػصرب

ا لسصظ.

ِ .أشرج ػا الركرػػص ي فػػي م ػ دما(ُ)ِْٓ/ا حػػدرث رقػػـَّٔا مػػف طررػػؽ طمح ػ هػػاا جػػز مػػف الحػػدرث
مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرجػا اهػػف حهػػصف فػػي وػػحرح ا كصػػصب ا زكػػصرا هػػصب ذكػػر الهرػػصف هػػصف اا .....ا(ّ)َُّ/ا حػػدرث

رقـَٖٓا مف طررؽ طمح هاا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجا اهف أهي ره في مو س ا كصصب الدألص ا هصب في مػكاب ذكػر اا ألػز كجػؿا(ٔ)ٖٓ/ا حػدرث

رقـ ِْٓٓٗا مف طررؽ طمح هاا مصقصرب ا لسصظ.

 ككػػذلؾ أشرجػا كصػػصب الػػدألص ا هػػصب فػػي مػكاب ذكػػر اا ألػػز كدؿا(ٔ)ُٔ/ا حػػدرث رقػػـِّْٖٗا مػػفطررؽ ح رف هف ألمي هاا همسظ .

 ككػذلؾ أشرجػا كصػصب الزاػػذا هػصب مػص جػػص فػي فضػؿ ذكػػر ااا(ٕ)ُُٕ/ا حػدرث رقػـ َّّٔٓا مػػفطررؽ طمح هاا مصقصرب ا لسصظ.

(ُ)
سـ َـم ٍةى:اٍ ا وػػؿ ًفػػي ىا ػ ىذا مػػف الَّ ػ ىػم ىكًاػػي ال ػَّسس .ىكيرقىػػصؿ :ىألمىٍرػ ًػا ألصػػؽ
َن َ
ْْٕ).
از ٍب ِف ِ
يث ا ْل َبر ِ
(ِ) ال ف ال صري الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ِذ ْكر َح ِد ِ
اء ْب ِن َع ِ
يو ،)٘ٗ/ٜ(،حديث رقم.ٜٛٚٙ
َ
ُ

ػ ىػم أىم :ألصػػؽ سػػس .غررػػب الحػػدرث الهػػف قصره ػ (ّ/

( ٖ) ٔٙ

إسناد الحديث:

ص ٍ
ور
س َح َ
ٔ .إِ ْ
اق ْب ِن َم ْن ُ
أسحاق بن منصور بن بيرام الكوسج(ٔ) أبو يعقوب التميمي المروزي(ٕ).
ركل ألف :اهف ألرر ا كاهف مررا كألهد الرزاؽ.

ركل أل ا :ال صريا كالهشصرما كم مـ(ّ).

قصؿ م مـ :مقا مأمكف أحد ا رم مػف أوػحصب الحػدرث(ْ)ا قػصؿ ال ػصريا كاهػف حجػر :مقػا مهػت(ٓ)ا قػصؿ

الحصكـ أهك ألهػد اا أحػد االرمػ مػف أوػحصب الحػدرث(ٔ)ا ذكػرم اهػف حهػصف فػي المقػصت(ٕ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ:

ودكؽ(ٖ)ا مصت

(ٗ)

إحدل كشم رف كمصرصرف

س ْي ُن ْب ُن َعِم ٍّي
ٕ .ا ْل ُح َ
الحسين بن عمي بن الوليد الجعفي موَّلىم أبو عبد اهلل الكوفي(ٓٔ).
ركل ألف :الح ف هف الحرا ك ا ألمشا كزاردة.

ركل أل ا :سرصف هف ألرر ا ك ترد هف ألصمرا كمحمد هف ألهد الرحمف ال ركم(ُُ).

كمقا اهف مترف(ُِ)ا كالتجمي(ُّ)ا قصؿ محمد هف ألهد الرحمف ال ركم :مص رأرت أصقف مف ح ػرف(ُْ)ا قػصؿ

أحمد هف ح هؿ :مص أررت أفضؿ مف ح رف الجتسي(ُٓ)ا قصؿ الذاهي :ا مصـ القدكة الحصفظ كالزااد(ُٔ)ا

(ُ)

الكك ػ :هسػػصح الكػػصؼ كال ػػرف الم مم ػ ك ػػككف ال ػكاك كالجػػرـ فػػي آش ػرما اػػك أهػػك رتقػػكب إ ػػحصؽ هػػف م وػػكر هػػف ه ػراـ الصمرمػػيا

المتػػركؼ هصلكك ػ ا ا ػػص ر هػػا مكالػ ال ػػصأل همػػرك ػػك ر ػػب إلرػػا كرقػػصؿ ل ػػص «كػػكل إ ػػحصؽ كك ػػا» كاػػي ػػك إذا جػػصكزت ػػك

كصر كم ألم ر صر الم حدر إل أ سؿ المصجصفا كفػكؽ درب ال ػك م ػجد كػصف رشػصص هػا كروػم فرػاا كك ػت كمرػ ار مػص ك ػت أقتػد

في اذا الم جد إذا مضرت اال صب لم متص ي(ُُ.)ُٕٔ/

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ُ)َْْ/ا المقص

(ْ)

مشصور صصرر دم ؽ(ْ.)ُّْ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ْٕٕ-ْْٕ/

(ٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ِّْ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)َِٓ-ِْٗ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)َِٓ-ِْٗ/

(ٕ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ُُٖ/

(ٗ)

صصرر ا

في رد الك (ِ)ُٓٗ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ.)ُٖ/

ىـ(ُٗ.)ّٖ/

(َُ)

الك

(ُِ)

صصرر ا

(ُْ)

ص ذرب الكمصؿ(ٔ.)ْْٓ-ْْٗ/

(ُٔ)

رر أألىـ ال هى (ٗ.)ّٕٗ/

كاال مص لىمصـ م مـ(ُ.)ْْٗ/

(ُُ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ّٖٓ/ّٕٓ/

(ُّ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َُِ/

(ُٓ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ِٖٔ/

ىـ(ُْ)ُُ/ا كالكافي هصلكفرصت(ُّ.)ُْ/

( ٗ) ٔٙ

قصؿ اهف حجر :مق ألصهد(ُ)ا مصت
َٖ .ازِ َدةَ

مىث كمصرصرف(ِ).

از دة بن قدامة الثقفي أبو الصمت الكوفي(ٖ).

ركل ألف :أهي إ حصؽ ال هرتيا كألهد الممؾ هف ألمررا ك مرمصف الصرمي.
ركل أل ا :اهف المهصرؾا كأهك أ صم ا كح رف هف ألمي الجتسي(ْ).

قصؿ أهك حصصـ(ٓ)ا كالتجمي(ٔ) :مقا وصحب

ا قصؿ ال صري(ٕ)ا كالدارقط ي(ٖ)ا كاهػف حهػصف(ٗ) :مقػاا قػصؿ

محمد هف تد :مق مػأمكف وػصحب ػ ا كجمصألػ (َُ)ا قػصؿ الػذاهي :مقػ حجػ (ُُ)ا قػصؿ اهػف حجػر :مقػا

مهت(ُِ)ا قصؿ أهك زرأل  :ودكؽ(ُّ)امصت م إحدل ك صرف كمصر (ُْ).

ْ .م وكر هف متصمر هف ألهد اا هف رهرت  :مقا .هؽ في حدرث رقـٕ :
طٍم ىح ى هف مورؼ هف ألمرك هف كتب :مقا .هؽ في حدرث رقـٓ :
ٓ .ى
الر ٍح ىم ًف ٍه ًف ىأل ٍك ى ىج ى :مقا .هؽ في حدرث رقـٓ :
ٔ .ىأل ٍه ًد َّ
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

التعميق:

ف ركاصا مقصت.

الحدرث ركضح الصرغرػب فػي الػذكر مكاهػا مػف غرػر أمػرا كقكلػا -وػم اا ألمرػا ك ػمـ« :-مػف قػصؿ ال

إلػػا إال اا كحػػدم ال ػررؾ لػػا لػػا الممػػؾ كلػػا الحمػػد كاػػك ألم ػ كػػؿ ػػي قػػدرر أل ػػر م ػرات ىف يػ ىػك كتصػػؽ
(ُٓ)
ىم
(ُ) صقررب الص ذرب(ُٕٔ).
(ِ) الكص ؼ(ُ.)ّّْ/
(ّ) الصصرر الكهرر لمهشصرم(ّ) ِّْ/ا الصصرر كأ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)َُٕ/ا م صارر ألممص االموصر(ُ)ِٔٗ/ا صذكرة الحسػصظ
= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ُٖٓ/
(ْ) ص ذرب الص ذرب(ّ.)َّٔ/
(ٓ) الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ُّٔ/
(ٔ) المقصت لمتجمي(ُ.)ّٕٔ/
(ٕ) ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)ِٕٕ-ِّٕ/
(ٖ) مك كأل أقكاؿ أاهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ِِٔ/
(ٗ) المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِٖٓ/
(َُ) الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٓٓ/
(ُُ) الكص ؼ(ُ.)ََْ/
(ُِ) صقررب الص ذرب(ُِّ).
(ُّ) الصتدرؿ كالصجررح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ِ.)ََٔ/
(ُْ) صصرر ا ىـ(َُ)ُِٗ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ِٕٔ/
(ُٓ)

أو ػ ػ ػػكؿ السق ػ ػ ػػا ال ر ػ ػ ػ ػ السقر ػ ػ ػػا كج مػ ػ ػ ػ (ُ) ّْ/ا صتمهق ػ ػ ػػصت اه ػ ػ ػػف ألمرم ػ ػ ػػرف ألمػ ػ ػ ػ الك ػ ػ ػػصفي اله ػ ػ ػػف قدامػ ػ ػ ػ (ّ)ّْٔ/ااالحك ػ ػ ػػصـ

الكهػرل(ّ) ْٕٔ/االتمػرة كالحػ كالزرػػصدة فػي ضػػك الكصػػصب كال ػ (ُ)ُُّ/ا ا زكػػصر لم ػككم(ُ)ٔٔ/ا صحسػػك الػذاكررف هتػػدة الحوػػف
كالحورف(ُ)َُّ/ا الصرغرب كالصرارب لمم ذرم(ِ.)ُْٖ/

( ٘) ٔٙ

حديث رقمٙٙ :
اقَ ،عـ ِـن
أْ
سـ َح َ
ان ،قَــا َلَ :ح َّـدثََنا َي ْعَمــى ْبـ ُ
سـَم ْي َم َ
َح َمـ ُـد ْبـ ُ
ـن ُع َب ْيـ ٍد ،قَــا َلَ :ح َّـدثََنا ْاأل ْ
َخ َبَرَنـا أ ْ
َجَمـ ُ
ـَْ ،عـ ْـن أَِبــي إِ ْ
ـن ُ
ا ْلبر ِ
ِ
ِ
اء ْب ِن َع ِ
سـمَّ َم« :إِ َّن ُك ْـم َت ْمقَ ْـو َن ا ْل َع ُـد َّو َغ ًـداَ ،وِا َّن ِش َـع َارُك ْم
ازٍب ،قَ َ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْيـو َو َ
سـو ُل اهلل َ
ـال :قَـا َل َر ُ
ََ
(ٔ)

ون»
ص ُر َ
حم ََّل ُي ْن َ

ُ .أشرجا أحمد هف ح هؿ في م دما(ْ)ِٖٗ/ا حدرث رقـُِٕٖٓا مف طررؽ أجمح هاا همسظ

ِ .أشرجا الركرص ي في م دما(ُ)َِٗ/ا حدرث رقـِِٖا مف طررؽ رتم هاا مصقصرب ا لسصظ.

ّ .أشرج ػا ال ػػصري فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػػصب ألمػػؿ الرػػكـ كالمرم ػ ا هػػصب كرػػؼ ال ػػتصرا(ٗ)ِِٖ/ا حػػدرث

رقـَُّٕٔا مف طررؽ االجمح هاا مصقصرب ا لسصظ.

ْ .أشرجا اهف اهي رها في موػ س ا كصػصب ال ػررا هػصب ال ػتصرا (ٔ)ِٓٗ/ا حػدرث رقػـّّٕٓٓا مػف
طررؽ االجمح ها مصقصرب ا لسصظ.

ٓ .أشرجػا الهر قػي فػػي ػ ف الكهػػرلا كصػصب ق ػػـ السػي كالة رمػ ا هػػصب مػص جػػص فػي ػػتصر القهصرػؿ ك ػػدا
كؿ قهرما ه تصراصا(ٔ)ٖٖٓ/ا حدرث رقـ َُّٓٓا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

ٔ .أشرجا الحصكـ في الم صدرؾا كصصب الج صدا هصب أمص حدرث ألهػد اا هػف رزرػد اال وػصرما(ِ)ُُٕ/ا
حدرث رقـ ُِٓا مف طررؽ أهي إ حصؽا مصقصرب ا لسصظ.

 -كك ػػذلؾ أشرجػ ػا كص ػػصب الج ػػػصدا ه ػػصب امػػػص ح ػػدرث ألهػػػد اا ه ػػف رزرػػػد اال و ػػصرما(ِ)ُُٖ/ا حػػػدرث

رقـُِٓٓا مف طررؽ االجمح هاا مصقصرب ا لسصظ.
إسناد الحديث:

صف هف ألهد الممؾ الراصكم :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـّٓ:
ُ .أ ٍ
ىح ىم يد ٍه يف ي مى ٍر ىم ى
ِ .ىر ٍتمى ٍه يف يألىه ٍر ود

رتم هف ألهرد هف اهي أمر االرصدم كرقصؿ الح سي مكالاـ أهك رك ؼ الط صف ي الككفي(ِ).

ركل ألف :إ مصألرؿ هف اهي شصلدا كرحر هف ترد اال وصرما كاالألمش.

ركل أل ا :ألم هف محمد الط صف يا كمحمد هف ألهردةا كاحمد هف إ حصؽ ال رمصرم(ّ).

ػصلحص ف ػػي س ػػا(ْ)ا ق ػػصؿ محم ػػد ه ػػف ػػتد :مقػ ػا كمر ػػر
ق ػػصؿ أحم ػػد ه ػػف ح ه ػػؿ :و ػػحرح الح ػػدرث كك ػػصف و ػ ن
الحدرث(ٓ)ا
(ُ)

ال ف ال صري الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب كرؼ ال تصرا(ٗ)ِِٖ/ا حدرث رقـَُّٕٕ.

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)َِْ/

(ِ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ) ُْٗ/ا الصصرر كأ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)ُُٕ/ام صارر ألممص االموصر(ُ.)ِْٕ/

(ْ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا االمصـ أحمد همدح أك الذـ(ُ.)ُٕٗ/

(ٓ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٔٔ/

( ) ٔٙٙ

(ُ)

كقػػصؿ اهػػف متػػرف :مق ػا

اال حدرمػػا م ػ

ػػسرصف ضػػترؼ(ِ)ا كقػػصؿ التجمػػي مق ػا(ّ)ا كذك ػرم اهػػف حهػػصف فػػي
(ٔ)

المقػػصت(ْ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :وػػدكؽ كاػػك أمهػػت أكالد أمر ػ فػػي الحػػدرث(ٓ)ا قػػصؿ الػػذاهي :مق ػا
االمصـ(ٕ)ا قصؿ اهف حجر :مق اال في حدرم ألف المكرم فسرا لرف(ٖ)ا مصت

ص

كمصرصرف(ٗ).

الحػػصفظ

ىجمى يح هف ألهد اا هف حج الك دم :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـُِ :
ّ .ا ٍ ٍ
ْ .أهك إ حصؽ ألمرك هف ألهد اا ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
أ صد الحدرث ح ف

ىجىم يح هف ألهد اا هف حج الك دم ودكؽ.
ف ألمصا غرر القصدح أف ا ٍ ٍ
حديث رقمٙٚ :

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
اءَ ،قـا َل:
أْ
انَ ،قا َلَ :ح َّدثََنا أ َُبو ُن َع ْيٍمَ ،ق َ
سَم ْي َم َ
َخ َبَرَنا أ ْ
ـح َ َ
سَ
الَ :ح َّدثََنا ُزَى ْيٌرَ ،ع ْن أَِبـي إِ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُ
ََ
ـت َخـد ِ
اهلل صمَّى اهلل عَم ْي ِو وسـمَّم إِ َذا أَوى إَِلـى ِفر ِ
ان رسو ُل ِ
ـال:
ّْه ْاألَ ْي َم ِـن َوَق َ
ـع َي َـدهُ ا ْل ُي ْم َنـى تَ ْح َ
اش ِـو َو َ
ضَ
َ
َ
َك َ َ ُ
َ
ُ َ َ َ َ
(ٓٔ)
اد َك»
« ِق ِني َع َذ َاب َك َي ْوَم تَ ْب َع ُ
ث ِع َب َ
 -سبق التخريج في حديث رقمٙٗ:

إسناد الحديث:

صف هف ألهد الممؾ الراصكم :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـّٓ:
ُ .أ ٍ
ىح ىم يد ٍه يف ي ىم ٍر ىم ى
ِ .أيىهك ي ىت ٍروـ

السضؿ هف دكرف ا م ألمرك هف حمصد هف زارر هف دراـ القر ي الصرمي الطمحي أهك ترـ(ُُ).

ركل ألف :ا ألمشا كزكررص هف اهي راردةا ك ته .

ركل أل ا :أحمد هف م ر ا كالهشصرما كأهك هكر هف أهي ره (ُِ).

(ُ)

صذكرة الحسصظ = طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)ِْْ/

(ّ)

المقت لمتجمي(ُ.)ْْٖ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)َّٓ/

(ِ)

المة ي في الضتسص (ِ.)َٕٔ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ّٔٓ/

(ٔ)

الكص ؼ(ِ.)ّٕٗ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(َٗٔ).

(ٕ)

(ٗ)

رر األىـ ال هى (ٖ.)َُٕ/

صصرر ا

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

ىـ(ُْ) ّْٔ/اصصرر مكلد التممص ككفرصص ـ(ِ.)ْٔٗ/

ال ف الكهرل لم صريا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ما َيقُو ُل إِ َذا أَوى إِلَى ِفر ِ
اش ِو،)ٕٚٚ/ٜ( ،.....حديث رقمٕٓ٘ٓٔ.
َ
َ
َ
الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٕ)ُُٖ/االكص ؼ(ِ)ُِِ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ.)ْٖٓ/
ص ذرب الص ذرب(ٖ.)ُِٕ-َِٕ/

( ) ٔٙٚ

قػػصؿ أهػػك رتقػػكب هػػف ػػره  :مق ػا مهػػت وػػدكؽ(ُ)ا قػػصؿ اهػػف متػػرف :مػػص اررػػت أمهػػت مػػف رجمػػرف أهػػك تػػرـ

كألسصف(ِ)ا كقصؿ أهك حصصـ :مقا كصف رحسظ ألف المكرم كم تر(ّ)ا كقصؿ التجمػي مقػا مهػت فػي الحػدرث(ْ)ا
(ٔ)

كذكرم اهف حهصف في المقصت(ٓ)اك قػصؿ الػذاهي :مقػا حجػا رص ػر كال رةمػك
(ٗ)

مقا مهت(ٖ)ا مصت

ممص ي أل رة كمصرصرف

كال ػب(ٕ)ا كقػصؿ اهػف حجػر:

ّ .يزىا ٍرهر هف متصكر هف حدر هف الرحرؿ الجتسي :ضترؼ .هؽ في حدرث رقـّٖ :
ْ .أهك إ حصؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح

مصع زارر مف أهي إ حصؽ هتد اال شصىط.
حديث رقمٙٛ :

انَ ،ح َّدثََنا َي ْح َيى
أْ
سمَ ْي َم َ
َخ َبَرَنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُ
ا ْلبر ِ
ان رسو ُل ِ
اء ْب ِن َع ِ
اهلل
ازٍب ،قَا َلَ :ك َ َ ُ
ََ
(ٓٔ)
ونِ ،لرّْب َنا ح ِ
ون»
ام ُد َ
َعا ِب ُد َ َ َ

اقَ ،ع ِـن
سَارِ َ
ـح َ
ْب ُن َ
س ْف َي َ
سَ
يلَ ،وِف ْط ٍـرَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
انَ ،وِا ْ
آد َمَ ،ع ْن ُ
ِ ِ
ِ
ون،
ـون ،تَـا ِ ُب َ
سـفَ ٍر قَـا َل« :آ ِي ُب َ
سمَّ َم إِ َذا قَد َم م ْن َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
َ

 -سبق التخريج في حديث رقمٕٔ:

إسناد الحديث:
ىح ىم يد
ُ .أ ٍ
ِ .ىر ٍحىر

ٍه يف
ٍه يف

صف هف ألهد الممؾ الراصكم :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـّٓ:
ي مى ٍر ىم ى
آد ىـ هف مرمصف القر ي االمكم :مق حصفظ فصضؿ .هؽ في حدرث رقـّٓ :
ى

صف هف ترد هف م ركؽ المكرم :مق حصفظ .هؽ في حدرث رقـِْ :
ّ .ي ٍسىر ى
ًْ .إ ٍ ىرارًر ىؿ
(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٓ.)ُِٕ-ُٕٗ/

(ّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)ِٔ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ُّٗ/

(ٕ)

مرزاف االألصداؿ(ّ.)َّٓ/

(ٗ)

ىـ(ُٓ.)ّْٔ/

(ِ)

المرج ال صهؽ.

(ْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّّٖ/

(ٔ)

المة ي في الضتسص (ِ.)ُُٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ْْٔ).
صصرر ا

(َُ)
اق ِفــي َخ َب ِــر ا ْل َبــر ِ
ِ ِ ِ
ــن َعـ ِ
اء ْب ِ
ــاز ٍب
ــح َ
س َ
ال ػ ف الكهػػرل لم ػػصري ا كصػػصب ألمػػؿ فػػي الرػػكـ كالمرم ػ ا هػػصب ذ ْك ُــر اَّل ْخــت َالف َع َمــى أَِبــي إِ ْ
َ
ِف ِ
يوا(ٗ)َِّ/ا حدرث رقـََُّٕ.

( ) ٔٙٛ

إ راررؿ هف مك

أهك مك

الهورم زرؿ ال د(ُ)(ِ).

ركل ألف :الح ف الهورما كأهك حصزـ ا

جتيا كمحمد هف رررف.

ركل أل ا :سرصف المكرما ك سرصف هف ألرر ا كرحر القطصف(ّ).

كمق ػا اهػػف متػػرف(ْ)ا كاهػػف حهػػصف(ٓ)ا كالطهػػرم(ٔ)ا كالػػذاهي(ٕ)ا كاهػػف حجػػر(ٖ)ا كقػػصؿ أهػػك حػػصصـ :مق ػا
(ُُ)

ألمرا ال هأس ها(َُ)ا كقصؿ ال صري :لرس ها هأس
ط ور هف شمرس القر ي المشزكمي أهك هكر الككفي(ُِ).
ًٓ .ف ٍ

(ٗ)

زاد

ركل ألف :ألمرك هف حررثا كم ذر المكرما كأهك إ حصؽ ال هرتي.

ركل أل ا :اهف المهصرؾا كككر ا ك سرصف المكرم(ُّ).

كمقػػا رحر ػ هػػف مت ػػرف(ُْ)ا ك محمػػد هػػف ػػتد(ُٓ)ا كاه ػػف حه ػػصف(ُٔ)ا قػػصؿ أحمػػد ه ػػف ح هػػؿ :مقػػ و ػػصلح

الحدرث(ُٕ)ا قصؿ الجكزجص يا زارغ غرر مقا(ُٖ)ا قصؿ التجمي مقا ح ػف الحػدرث فرػا ص ػر قمرػؿ(ُٗ)ا قػصؿ

أهػػك حػػصصـ :وػػصلح الحػػدرث(َِ)ا قػػصؿ ال ػػصري :لػػرس هػػا هػػأس فػػي مكضػ أشػػر مقػا حػػصفظ ألػػرس(ُِ)ا قػػصؿ

(ُ)

ال د:كصف ر زؿ ال د ف ب إلر ص.ا

صب لم متص ي(ُّ.)ّْٓ/

(ِ)

الصصرر كأ مص المحدمرف كك صاـ(ُ)ُُٕ/االك

(ْ)

صصرر اهف مترف-ركار اهف محرز(ِ.)ِِِ/

(ٔ)

المتجـ الوةرر لركاة االمصـ اهف جررر الطهرم(ُ.)ْٖ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(َُْ).

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُِٔ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ٕٗ/

(ٕ)

(ٗ)

المقص

(َُ)

كاال مص لىمصـ م مـ(ِ)ٕٔٔ/ا الكص ؼ (ُ)ُِْ/ال صف المرزاف(ٕ.)ُٕٔ/

في رد الك (ِ.)َُْ/

مرزاف االألصداؿ(ُ.)َِٖ/

الصتدرؿ الصجررح لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ُ.)َِْ/

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ُٓٓ-ُْٓ/

(ُّ)

ص ذرب الص ذرب(ٖ.)َُّ/

(ُِ)

الصصرر الكهرر لهشصرم(ٕ)ُّٗ/ا الك

(ُْ)

صصرر اهف مترف-ركار الدكرم(ّ)ِٕٔ/ا ل صف المرزاف(ٕ.)ّّٕ/

(ُٔ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ََّ/

(ُٖ)

مف صكمـ فرا كاك مكمؽ(ُ.)ُُٓ/

(َِ)

الجرح كالصتدرؿ(ٕ.)َٗ/

كاال مص لىمصـ م مـ(ُ.)َُِ/

(ُٓ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّْْ/

(ُٕ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ احمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)ُٓٗ/

(ُٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ّٖٓ/

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ(ِّ.)ُّٓ-ُِّ/
( ) ٜٔٙ

(ِ)

الػػدارقط ي :ال رحػػص هػػا ازرػػغ(ُ)ا قػػصؿ الػػذاهي :ال ػػر التػػصلـ المحػػدث الوػػدكؽ
رتي(ّ)ا قصؿ اهف حجر  :ودكؽ رمي هصلص ر (ْ)ا مصت

كفػػي مكضػ اشػػر مقػا

مىث كشم رف كمصر

(ٓ)

ٔ .أهك إ حصؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ح ف

ف ألمصا غرر القصدح أف ِف ْط ارً بن خميفة القرشي صدوق.
حديث رقمٜٙ :

اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ش ِ
ِ
ِ ِ
ـال:
أْ
اءَ ،ق َ
فَ ،ق َ
وس َ
سـ ْف َي َ
ـح َ َ
سَ
ـالَ :ح َّـدثَني ْاألَ ْ َ
انَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـجع ُّيَ ،ع ْـن ُ
يم ْب ُن ُي ُ
ََ
َخ َبَرَنا إ ْبَارى ُ
هلل صمَّى اهلل عَم ْي ِو وسمَّم إِ َذا أَوى إَِلى ِفر ِ
ان رسو ُل ا ِ
ـال:
ـت َخ ّْـد ِه ْاألَ ْي َم ِـن ثُ َّـم قَ َ
ض َع َي َدهُ ا ْل ُي ْم َنى تَ ْح َ
اش ِو َو َ
َ
َ
َك َ َ ُ
َ
ُ َ َ ََ
()ٙ
اد َك»
المي َّم ِق ِني َع َذ َاب َك َي ْوَم تَ ْب َع ُ
ث ِع َب َ
« ُ
 -سبق التخريج في حديث رقمٙٗ:

إسناد الحديث:
ً ً
ؼ
رـ ٍه يف يرك ي ى
ُ .إ ٍهىراا ي
إهراارـ هف رك ؼ الحضرمي الك دم الككفي الوررفي(ٕ).

ركل ألف :اهف إدررسا كاهف المهصرؾا كاهف ألرر .
ركل أل ا :ال صريا كالهجررما كالهزار(ٖ).
(ٗ)

قػػصؿ ال ػػصري :لػػرس هػػصلقكل

الحضرمي :ودكؽ(ُِ)ا

ككمقػا غرػػرم(َُ)ا قػػصؿ مك ػ هػػف إ ػػحصؽ :مقػا(ُُ)ا قػػصؿ محمػػد هػػف ألهػػد اا

(ُ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ)ُِٓ/ا مرزاف االألصداؿ(ّ.)ّّٔ/

(ّ)

دركاف الضتسص (ُ.)ُِّ/

(ِ)

رر أألىـ ال هى (ٔ.)َْٗ/

(ْ)

صقررب الص ذرب(ْْٖ).

(ٔ)

ال ف الكهرل لم صريا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ما َيقُو ُل إِ َذا أَوى إِلَى ِفر ِ
اش ِو ،)ٕٚٚ/ٜ(،....حديث رقم ٕٔ٘ٓٔ.
َ
َ
َ
ل صف المرزاف(ٕ.)ُُٕ/

(ٗ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ.)ِٖ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)

صصرر ا

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

ىـ(ٗ)ِٕٓ/ا ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب(ِ.)ِْْ/

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُٖٓ/

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِْ/

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُْٖ/

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ِٓٔ-ِٓٓ/
( ٓ) ٔٚ

كقػػصؿ م ػػمم هػػف قص ػػـ ا دل ػػي :لػػرس هػػصلقكل(ُ)ا كذكػػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت(ِ)ا كقػػصؿ اهػػف حجػػر:
ودكؽ فرا لرف(ّ)ا مصت
ِ .ا ٍ ى ٍ ىج ًتي
ألهرد اا هف ألهرد الرحمف ا

ص

كأرهترف كمصرصرف(ْ).

جتي أهك ألهد الرحمف(ٓ).

ركل ألف :ا صـ هف ألركةا مكا مصألرؿ هف أهي شصلدا ك ته .
ركل أل ا :ألمي اهف المدر يا كأهك شرمم ا كه دار(ٔ).
قصؿ احمد هف ح هؿ :كصف ا

جتي ركصب في المجمس فرمف ذلػؾ وػح حدرمػ (ٕ)ا قػصؿ رحرػ هػف متػرف:

(ٖ)
ػصلح (ٗ)ا كمقػ ال ػصري(َُ)ا كاهػف
مقا مأمكف ا قصؿ التجمي :مق مهت مصقف ألصلـ هحدرث المػكرم رجػ هؿ و ه

حهػػصف(ُُ)ا قػػصؿ اهػػف حجػػر :مق ػا مػػأمكف أمهػػت ال ػػصس كصصه ػصن ألػػف المػػكرم(ُِ)ا مػػصت ػ ام صػػرف كممػػص رف

كمصر (ُّ).

صف هف ترد هف م ركؽ المكرم :مقا حصفظ .هؽ في حدرث رقـِْ :
ّ .ي ٍسىر ى
ْ .أهك إ حصؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث حسن؛ ألن عمتو غير القادحة أن إبراىيم صدوق.

(ُ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِّٖ/

(ّ)

صقررب الص ذرب(ٓٗ).

(ٓ)

الطهقصت الكهرل(ٕ)ِّٕ/االصصرر الكهرر لمهشصرم(ٓ)َّٗ/االك

(ِ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِّٖ/

(ْ)

صصرر ا

(ٔ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ.)ّْ/

(ٖ)

الكص ؼ(ُ)ْٖٔ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ِِٓ/

ىـ(ُٖ.)ُٔٗ/

(ٕ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فرا االمصـ أحمد همدح أك ذـ(ُ.)َُٓ/

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ُّٖ/

(َُ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٗ.)ُُُ-َُٕ/

(ُِ)

صقررب الص ذرب(ّّٕ).

(ُُ)

(ُّ)

كاال مص لىمصـ م مـ(ُ.)ُٖٓ/

المقصت الهف حهصف(ٕ.)َُٓ/

صصرر ا

ىـ(ُِ.)ِّٖ/
( ٔ) ٔٚ

حديث رقمٚٓ :
ِ
َن رس َ ِ
ام ْب ُن َع َّم ٍ
صـمَّى
أْ
ارَ ،ع ِن ا ْل َوِلي ِدَ ،ع ْـن َ
َخ َبَرَنا ِى َ
ـح َ
ش ْـي َب َ
سَ
انَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـول اهلل َ
اقَ ،ع ِـن ا ْل َب َـراء ،أ َّ َ ُ
شُ
(ٔ)
ِ
ِ
ون َد ْع َوةُ َن ِب ّْي ُك ْم»
ص ُر َ
سمَّ َم قَا َل« :إِ َّن ُك ْم َت ْمقَ ْو َن َع ُد َّو ُك ْم َغ ًداَ ،ف ْم َي ُك ْن ش َع ُارُك ْم حم ََّل ُي ْن َ
اهللُ َعمَ ْيو َو َ
 -سبق التخريج في حديث رقمٙٙ:

إسناد الحديث:
ً
صـ ٍه يف ىأل َّم وصر :ودكؽ .هؽ في حدرث رقـْٓ :
ُ .ا ى ي
ِ .اٍل ىكًلر ًد هف م مـ :ضترؼ كمرر الصدلرس مف الراهت كلـ رورح في ال مصع .هؽ في حدرث رقـْٓ :
صف
ّ .ى ٍرىه ى
رهصف هف ألهد الرحمف الصمرمي مكالاـ ال حكم(ِ) أهك متصكر الهورم(ّ).
ركل ألف :ألهد الممؾ هف ألمررا كقصصدةا كف ار ي هف رحر .

ركل أل ا :أهك داكد الطرصل يا كالكلرد هف م مـا كأدـ هف اهي إرصس(ْ).

قػصؿ محمػػد هػػف ػػتد :مقػا كمرػػر الحػػدرث(ٓ)ا قػػصؿ اهػف متػػرف(ٔ)ا كاهػػف حجػػر(ٕ) :مقػا وػػصحب كصػػصبا كمقػا

ال صري(ٖ)ا كالتجمي(ٗ)ا كاهف حهصف(َُ)ا قصؿ أحمػد هػف ح هػؿ :مهػت فػي كػؿ الم ػصر (ُُ)ا قػصؿ أهػك حػصصـ:
(ُّ)

ح ػف الحػػدرث وػػصلح الحػدرث ركصػػب حدرمػ كال رحػص هػػا(ُِ)ا كقػػصؿ الػذاهي :مقػا

وصحب حركؼ كق ار ات كحج (ُٓ)ا مصت

أره ك صرف كمصر (ُٔ).

(ُْ)

االمػػصـ الحػػصفظ

(ُ)

ال صري في

(ّ)

الصػػصرر الكهرػػر لمهشػػصرم(ْ)ِْٓ/االك ػ كاال ػػمص لىمػػصـ م ػػمـ(ِ)ٕٖٓ/ام ػػصارر ألممػػص االموػػصر(ُ)ِٖٔ/االمقص ػ فػػي ػػرد

(ِ)

ف الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ال تصرا (ٗ)ِِٖ/ا حدرث رقـَُّٕٔ.

ال حكم :رقصؿ ا ا م كب إل

حكة هطف مف االزد ال إل ال حك .صقررب الص ذرب(ِٗٔ).

الك (ِ)ٖٓ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ.)ّٔٔ/
(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ْ.)ّّٕ/

(ٔ)

الصتدرؿ كالصجررح(ّ.)ُُْٔ/

(ٖ)

ص ذرب الكمصؿ(ُِ.)ٓٗٓ/

(ٓ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ّٓٓ/

(ٕ)

صقررب الص ذرب(ِٗٔ).

(ٗ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ِِْ/

(َُ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ْْٗ/

(ُِ)

الجرح كالصتدرؿ(ْ.)ْٓٔ/

(ُْ)

صذكرة الحسصظ= طهقصت الحسصظ لمذاهي(ُ.)َُٔ/

(ُُ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ُٔٓ/

(ُّ)

المة ي في الضتسص (ُ.)َُّ/

(ُٓ)

الكص ؼ(ُ.)ُْٗ/

(ُٔ)

صصرر ا

ىـ(َُ.)ِٕٔ/
( ٕ) ٔٚ

ْ .أهك إ حصؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف الكلرد مدلس كأل تف كلـ رورح هصل مصع.
حديث رقمٚٔ :

ِ ِ
َحم َد ْب ِن َح ِب ٍ
ـادَ ،ع ْـن َع ْبـ ِد
يم َو ُى َو ْاب ُن ا ْل َح َّج ِ
أْ
يب ،قَ َ
اج ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َح َّم ٌ
َخ َبَرَنا ا ْل َح َ
س ُن ْب ُن أ ْ َ
الَ :ح َّدثََنا إ ْبَارى ُ
اق ا ْليم َـدا ِن ّْي ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ـن َّ ِ
ا ِ
ـازٍب َع ِـن َّ
اء ْبـ ِـن َع ِ
هلل ْب ِـن ا ْل ُم ْختَ ِ
ـي
الن ِبـ ّْ
يـب ْبـ ُ
َ
سـ َ
ـارَ ،و َح ِب ُ
الشـ ِييدَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ـح َ َ ْ
ََ
ِ ِِ
ِ
ـت إَِل ْيـ َك
ت إَِل ْي َ
ـك َن ْف ِسـيَ ،وَو َّج ْي ُ
َسـَم ْم ُ
سمَّ َم ِب ِم ْث ِلَ :ك َ
المي َّـم أ ْ
ان إِ َذا أ ََوى إَِلى فَراشو َقـا َلُ « :
صمَّى اهللُ َعَم ْيو َو َ
َ
ت إَِل ْي َ ِ
ِ
ـت ِب َمـا
ْت إَِل ْي َك َ
َو ْج ِييَ ،وفَ َّو ْ
آم ْن ُ
ظ ْي ِريَ ،وَرفَ ْع ُ
ت إَِل ْي َك أ َْم ِريَ ،وأَْل َجي ُ
ضُ
ـك َر ْغ َبتـيَ ،ر ْغ َبـ ًة َوَر ْى َبـ ًة إَل ْيـ َكَ ،
ِ
س ٍ
أَ ْنَزْل َت ِم ْن ِكتَ ٍ
ت ِب ِكتَا ِبـ َك
ـك ِإََّّل ِإَل ْي َ
اد ِفي ِوََّ« :ل َم ْن َجى َوََّل َم ْم َجـيَ ِم ْن َ
ول» َوَز َ
آم ْنـ ُ
س ْم َت م ْن َر ُ
ابَ ،وِب َما أ َْر َ
ـكَ ،
(ٔ)
ِ
ِ
س ْم َت»
سوِل َك الَّذي أ َْر َ
الَّذي أَ ْنَزْل َتَ ،وَر ُ
هؽ صشررجا في حدرث رقـ ِٗ

-

إ صد الحدرث:

َحم َد ْب ِن َح ِب ٍ
يب
ُ .ا ْل َح َ
س ُن ْب ُن أ ْ َ
الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني(ٕ) أبو عمي(ٖ).
ركل ألف :إهراارـ هف الحجصج ال صميا كاهف مررا كم دد.

ركل أل ا :ال صريا كأهك هكر الشىؿا كالطه ار ي(ْ).

قصؿ ال صري :ال هأس ها(ٓ)ا قػصؿ م ػمم هػف قص ػـ ال هػأس هػا رشطػئ فػي حػدرث م ػدد(ٔ)ا قػصؿ الػذاهي:
(ٖ)

ودكؽ(ٕ)ا قصؿ اهف حجر :ال هأس ها إال في حدرث م دد
مصت

(ُ)
(ِ)

إحدل كص ترف كمصرصرف(ٗ).

الن ِ
ف أَ ْلفَ ِ
اخ ِت َال ِ
اظ َّ
ين،)ٕٛٗ/ٜ( ،حديث رقمٕٗ٘ٓٔ.
ال ف الكهرل لم صريا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ِذ ْك ُر ْ
اقِم َ
الكرمص ي :هسصح أكل ص ك ككف ال ار كفصح الكاك كهتد االلػؼ ػكف اػذم ال ػها إلػ كػركاف قػصؿ كط ػي ا ػص قررػ مػف قػرل طر ػكس.

المهصب في ص ذرب اال صب(ّ.)ٗٓ/

(ّ)

صصرر ا

(ٓ)

م رش ال صري(ُ.)ٖٓ/

(ٕ)

الكص ؼ(ُ.)ُِّ/

ىـ(ِِ)ُِْ/ا هةر الطمب في صصرر حمب(ٓ.)ِِّٓ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ِّٓ/

(ٔ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ْ.)ٔٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ُٖٓ).

(ٗ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ٕٔ/
( ٖ) ٔٚ

ِ ِ
اج
يم ْاب ُن ا ْل َح َّج ِ
ِ .إ ْبَارى ُ
إهراارـ هف حجصج رف زرد ال صمي ال صجي أهك إ حصؽ الهورم(ُ).
ركل ألف :حمصد هف مم ا ككاب هف شصلدا كأهصف هف رزرد.

ركل أل ا :أهك هكر هف ألمي المركزما كأهك زرأل ا كمك

هف اصركف(ِ).

قػػصؿ الػػدارقط ي :مق ػا(ّ)ا ذك ػرم اهػػف حهػػصف فػػي المقػػصت(ْ)ا كقػػصؿ الػػذاهي :المحػػدث الحػػصفظ(ٓ)ا كقػػصؿ اهػػف

ى(ٔ)ا مصت
حجر :مقا ر ـ قمر ن

مىث كمىمرف كمصرصرف(ٕ).

صد هف مم هف در صر الهورما مقا ألصهد اشصمطا هؽ في حدرث رقـ.ْٕ:
ّ .ىح َّم ه
ْ .أله ًد ً
اا ٍه ًف اٍل يم ٍشصى ًصر الهورم(ٖ).
ىٍ
ركل ألف :زرصد هف ألىق ا كالح ف هف رررفا كمحمد هف زرصد الجمحي.

ركل أل ا :أهك إ حصؽ ال هرتيا كمك هف أ س هف مصلؾا مكا راررؿ(ٗ).
كمقا اهف مترف(َُ)ا كال صري(ُُ)ا كاهف حهصف(ُِ)ا قصؿ أهك حصصـ(ُّ)ا كاهف حجر :ال هأس ها(ُْ).
رب ٍه يف ال َّ ً ًرد
ٓ .ىحهً ي
حهرب هف ال رد ا زدم أهك محمد كرقصؿ أهك ال رد الهورم(ُٓ).
ركل ألف :الزهرر هف التكاـا كا سا ك ترد هف الم رب.

ركل أل ا :الح ف هف مصهتا كألمرك هف در صرا كاهف الم كدر(ُٔ).

(ُ)

ص ذرب الكمصؿ(ِ.)ٔٗ/

(ّ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ّّ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ُُّ/

(ْ)

المقصت الهف حهصف(ٖ)ٕٖ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُٔ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ٖٖ).

(ٓ)

رر أألىـ ال هى (ُُ.)َْ/

(ٕ)

صصرر ا

(ٗ)

ص ذرب الص ذرب(ٔ.)ِْ-ِّ/

(ٖ)

صصرر ا

ىـ(ٕ.)ِٔ/

ىـ(ٖ)ُْٓ/ا ص ذرب الكمصؿ(ُٔ.)ُُُ/

(َُ)

الكص ؼ(ُ.)ٓٗٔ/

(ُِ)

المقصت الهف حهصف(ٕ.)ْٓ/

(ُْ)

صقررب الص ذرب(ِِّ).

(ُُ)

شىو صذارب الص ذرب(ُ.)ُِْ/

(ُّ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ُُٕ/

(ُٓ)

رجصؿ وحرح م مـ(ُ.)َُٓ/

(ُٔ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ُٖٓ/

( ٗ) ٔٚ

ق ػػصؿ أحم ػػد ه ػػف ح ه ػػؿ :مقػ ػا م ػػأمكف(ُ)ا ق ػػصؿ الطه ػػرم(ِ)ا كاه ػػف حج ػػر(ّ) :مقػ ػا مه ػػتا كمقػ ػا اه ػػف مت ػػرف(ْ)ا

كال ػصري(ٓ)ا كأهػػك حػػصصـ(ٔ)ا كالتجمػػي(ٕ)ا كالػػدارقط ي(ٖ)ا قػػصؿ الػػذاهي :مهػػت(ٗ)ا مػػصت ػ شمػػس كأرهتػػرف

كمصر (َُ).

صؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٔ .أىهًك ًإ ٍ ىح ى
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

ال من الحسن بن أحمد ،وعبـد اهلل بـن المختـار َّل
إسناد الحديث حسن ؛ ألن عمتو غير القادحة أن ك ً

بيس بو.

حديث رقمٕٚ :
اق ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
الَ :ح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ِن َع َّي ٍ
اء
أْ
اش قَ َ
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل َع َال ِء أ َُبو ُكَرْي ٍب قَ َ
سـ َح َ َ
الَ :ح َّدثََنا أ َُبـو إِ ْ
ََ
ِ
ِ
َحَرْم َنا ِبـا ْل َح ّْجَ ،فمَ َّمـا َد َن ْوَنـا ِم ْـن
َص َحا ِب ِو فَ َخَر ْج َنا َم َع ُوَ ،وأ ْ
سمَّ َم َم َع أ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل اهلل َ
قَا َلَ :خَر َج َر ُ
ـين لَ ْـم
ي َف ْم َي ْج َع ْم َيا َع ْم َـرةً ،فَـِإ ّْني لَ ْـوََّل أ َّ
ـت» فَقَـالُواِ :ح َ
َحمَ ْم ُ
َن َم ِعـي َى ْـد ًيا َأل ْ
َم َّك َة قَا َلَ « :م ْن لَ ْم َي ُك ْن َم َع ُو َى ْد ٌ
آم ُـرُك ْم ِب ِـو َفـاف َْعمُوا»
ف َن ْج َعمُ َيا َع ْمَرةً َقـا َل« :ا ْن ُ
َحَرْم َنا ِبا ْل َح ّْجَ ،ف َك ْي َ
َي ُك ْن َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُو إََِّّل َك َذا َوَق ْد أ ْ
ظ ُـروا َمـا ُ
ـر ِ
َقا َل :فَرُّدوا عَم ْي ِو ا ْل َقو َل فَ َغ ِ
ـب ِفـي َو ْج ِي ِـو
ض َـبا ًنا ،فَ َأ
ض َب ،ثُ َّم ا ْن َ
ق َحتَّى َد َخ َـل َعَمـى َعا ِ َ
شـ َة َغ ْ
طَم َ
َت ا ْل َغ َ
ضَ
َ
ْ
َ
(ُُ)
ِ
آم ُر ِب ْاأل َْم ِر فَ َال أُتَْب ُع»
ض َب ُو اهللُ قَا َلَ « :و َما لي ََّل أَ ْغ َ
ض َب َك أَ ْغ َ
فَ َقاَل ْتَ :م ْن أَ ْغ َ
ضُ
ب َوأََنا ُ
ُ .أشرج ػا اهػػف مصج ػ فػػي ػ فا كصػػصب الم ص ػػؾا هػػصب ف ػ الح ػ ا(ِ)ّٗٗ/ا حػػدرث رقػػـِِٖٗا مػػف
طررؽ أهي هكر هف ألرصش هاا مصقصرب ا لسصظ.

ِ .أشرجػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ فػي م ػ دما(ْ)ِٖٔ/ا حػػدرث رقػػـُْٖٔٓا مػػف طررػؽ أهػي هكػػر هػػف ألرػػصش

هاا مصقصرب ا لسصظ.
(ُ)

هحر الدـ فرمف صكمـ االمصـ أحمد همدح أك ذـ(ُ.)ُٖٔ/

(ّ)

صقررب الص ذرب(ُُٓ).

(ِ)

المتجـ الوةرر لركاة ا مصـ اهف جررر الطهرم(ُ.)َُْ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ِ.)ُٖٓ/

(ٔ)

المرج ال صهؽ.

(ٖ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ُ.)ُٖٔ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ٓ.)َّٖ-ّٕٖ/

(ٕ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َُٔ/

(ٗ)

الكص ؼ(ُ.)َّٖ/

(َُ)
(ُُ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ُٕ/
ال صري في

ف الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمر ا هصب مص رقكؿ إذا رأل الةضب في كج اا(ٗ)ِٖ/ا حدرث رقـْٔٗٗ.
( ٘) ٔٚ

ّ .أشرجا أهك رتم فػي م ػ د الهػ ار هػف ألػصزبا(ّ)ِّّ/ا حػدرث رقػـُِٕٔا مػف طررػؽ أهػي هكػر هػف
ألرصش هاا مصقصرب ا لسصظ.

إ صد الحدرث:
ُ .أ َُبو
ِ .أ َُبو

ُكَرْي ٍب محمد بن العالء بن كريب اليمداني :ثقة .سبق في حديث رقمٕٕ.
ب ْك ِر ْب ُن َع َّي ٍ
اش :مق  .هؽ في حدرث رقـُٕ:

اق السبيعي :ثقة مكثر عابد اختمط بيخرة .سبق في حديث رقمٕٔ :
س َح َ
ّ .أَِبو إِ ْ
ْ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.

حديث رقمٖٚ :
َح َم ُد ْب ُن
أْ
َخ َبَرَنا أ ْ
ا ْلبر ِ
اء ْب ِن َع ِ
ازٍب
ََ

َع ْب ِد
ِمثْ َل

ِ
س ِـنَ ،ع ِـن
ـال :أ ْ
ش ْـع َب ُة ،قَ َ
اهللَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َج ْعفَ ٍـر ،قَ َ
ـالَ :ح َّـدثَِني ُ
َخ َبَرِنـي أ َُبـو ا ْل َح َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َ َّ َّ
َذِل َك َع ِن َّ
َن َيقُـو ُل:
َمَر َر ُج ًال إِ َذا أ َ
ـج َع ُو أ ْ
َخـ َذ َم ْ
ضَ
الن ِب ّْي َ
سم َم :أَن ُو أ َ

ظ ْي ِـري إَِل ْيـ َكَ ،ر ْغ َبـ ًة
ْت َ
ـت أ َْم ِـري إَِل ْي َ
ـت َو ْج ِيـي إَِل ْي َ
ت َن ْف ِسـي إَِل ْي َ
ـكَ ،وَف َّو ْ
ـكَ ،وأَْل َجـي ُ
ض ُ
ـكَ ،وَو َّج ْي ُ
َسَم ْم ُ
المي َّم أ ْ
« ُ
ِ
ِ َِّ ِ
ِ
سـ ْم َت ،فَـِإ ْن
ت ِب ِكتَا ِب َك الَِّذي أَ ْنَزْل َ
آم ْن ُ
سـوِل َك الَّـذي أ َْر َ
ـتَ ،وِبَر ُ
َوَر ْى َب ًة إَل ْي َكََّ ،ل َم ْن َجى َوََّل َم ْم َجيَ م ْن َك إَّل إَل ْي َكَ ،
(ٔ)
ات َعَمى ا ْل ِف ْطَرِة»
ات َم َ
َم َ
-

هؽ صشررجا في حدرث رقـ ِٗ

إسناد الحديث:

ُ .أىحم يد هف أله ًد ً
اا
ٍ ى ٍ ي ىٍ
أحمد هف ألهد اا هف الحكـ هف فركة ال ص مي أهك الح ف الهورم(ِ).
ركل ألف :مركاف هف متصكر ا كمحمد هف جتسر غ در.

ركل أل ا :م مـا كالصرمذما كال صري(ّ).

(ٖ)

كمقا ال صري(ْ)ا كاهف حهصف(ٓ)ا كم مم (ٔ)ا كالذاهي(ٕ)ا كاهف حجر
(ُ)

ال ف الكهرل لم صري ا كصصب ألمؿ كالمرم ا هصب ذكر االشصىؼ ألم م وكر في اذا الحدرثا(ٗ)ِٖٗ/ا حدرث رقـ٘٘٘ٓٔ.

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ُ.)ْٕ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِّ/

(ٕ)

الكص ؼ(ُ.)ُٕٗ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ُ)ّٔٓ/ا مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ُ.)ُٔٓ/

(ْ)

م رش ال صري(ُ.)ٕٓ/

(ٔ)

إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ُ.)ٔٓ/

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ُٖ).
( ) ٔٚٙ

مصت

ه كأرهترف كمصرصرف(ُ).

ِ .يم ىح َّم ًد ٍه ًف ىج ٍت ىس ور :مق  .هؽ في حدرث رقـِٕ :
ّ .ي ٍتىه ي هف الحجصج :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ :
ْ .أيىهك اٍل ىح ى ًف
م صجر أهك الح ف الصرمي الككفي الوصرغ مكل ه ي صرـ اا(ِ).
ركل ألف :اله ار هف ألصزبا كاهف ألهصسا كزرد هف كاب.

ركل أل ا :ته ا كالمكرما مكا راررؿ(ّ).
مق ػا أحمػػد هػػف ح هػػؿ(ْ)ا اهػػف متػػرف(ٓ)ا كال ػػصري(ٔ)ا كرتقػػكب هػػف ػػسرصف(ٕ)ا كاهػػف حجػػر(ٖ)ا كقػػصؿ أهػػك
حصصـ :ال هأس ها(ٗ).

ٓ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.

الحكم عمى إسناد الحديث:

إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٚٗ :

اق،
أْ
ـح َ
َخ َبَرَنا ِزَي ُ
س ِـم ْع ُ
سـَم ْي َم َ
اد ْب ُن َي ْح َيى ،قَا َلَ :ح َّدثََنا ا ْل ُم ْعتَ ِم ُـر ْب ُ
سَ
ت َل ْيثًـاَ ،يـ ْذ ُك ُرَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ان ،قَـا َلَ :
ـن ُ
اف ،ع ِـن ا ْلبـر ِ
ِ
ِ
ع ْن ِى َال ِل ْب ِن يس ٍ
اء ْب ِـن َع ِ
ـت
سـمَّ َم« :إِ َذا أ ََوْي َ
َ
َ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سـو ُل اهلل َ
ـازٍب ،قَـا َل :قَـا َل َر ُ
ََ
ََ
ِ ِ
ظ ْي ِـري
ْت َ
ـت أ َْم ِـري إِلَ ْي َ
ت َو ْج ِيي إِلَ ْي َ
ـكَ ،وفَ َّو ْ
ـكَ ،وأَْل َجـي ُ
ض ُ
ت َن ْف ِسي إِلَ ْي َكَ ،وَو َّج ْي ُ
َسمَ ْم ُ
إِلَى فَراش َك قصؿ الم ُي َّم أ ْ
( َُ)
ِ
ِ
إِلَ ْي َك ،آم ْن ُ ِ
س ْم َت
سوِل َك الَّذي أ َْر َ
ت ِبكتَا ِب َك الَّذي أَ ْنَزْل َتَ ،وِبَر ُ
َ
هؽ صشررجا في حدرث رقـ ِٗ

-

(ُ)

صصرر ال ىـ(ُٖ.)ُٓ/

(ّ)

ص ػ ػػذرب الص ػ ػػذرب(َُ)ِّْ/ا إكمػ ػػصؿ ص ػ ػػذرب الكمػ ػػصؿ(ُُ) ِّٖ/ا الصكمرػ ػػؿ فػ ػػي الجػ ػػرح كالصتػ ػػدرؿ كمترف ػ ػ المقػ ػػصت كالض ػ ػػتسص

(ْ)

مك كأل أقكاؿ ا مصـ أحمد هف ح هؿ في رجصؿ الحدرث كألمما(ّ.)َْْ/

(ٔ)

المرج ال صهؽ.

(ٖ)

صقررب الص ذرب(ْٖٓ).

(ِ)

رجصؿ وحرح الهشصرم ال دار كا ر صد في مترفا ااؿ المق كال داد(ِ.)ّٕٓ/

كالمجصارؿ(ُ.)ُِٕ/

(ٓ)

ص ذرب الكمصؿ(ِٖ.)ٖٓٓ-ْٖٓ/

(ٕ)

الصتدرؿ كالصجررح(ِ.)ٕٕٔ/

(ٗ)

الجرح كالصتدرؿ(ٖ.)َِٔ/

(َُ)

الن ِ
ف أَ ْل َف ِ
اخ ِت َال ِ
اظ َّ
ين ،)ٕٛٙ/ٜ(،....حديث رقم.ٔٓٗٙ
ال ف الكهرل لم صريا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ِذ ْك ُر ْ
اقِم َ
( ) ٔٚٚ

إسناد الحديث:

صد ٍه يف ىر ٍحىر
ً .1زىر ي
زرصد هف رحر هف زرصد هف ح صف هف ألهد اا الح ص ي أهك الشطصب(ُ).
ركل ألف :متصمر هف مرمصفا كحصصـ هف كردافا كأهك داكد الطرصل ي.

ركل أل ا :م مـا كالهشصرما كال صري(ِ).

أره كشم رف كمصرصرف(ٕ).

كمقا ال صري(ّ)ا كأهك حصصـ(ْ)ا كاهف حهصف(ٓ)ا كاهف حجر(ٔ)ا مصت
ً
صف هف طرحصف :مق  .هؽ في حدرث رقـَّ :
 .2اٍل يم ٍتصىم ير ٍه يف ي ىم ٍر ىم ى
 .3لرث هف أهي مرـ هف ز رـ القر ي :ضترؼ .هؽ في حدرث رقـْْ

صؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
 .4أىهًك ًإ ٍ ىح ى
ً .5ا ىى ًؿ ٍه ًف ر و
صؼ
ىى
(ٗ)
(ٖ)
اىؿ هف ر صؼ اهف إ صؼ ا جتي أهك الح ف الككفي .
ركل ألف :الح ف هف ألميا كأهي الدردا ا كأهي م تكد ا وصرم.

ركل أل ا :أهي حصؽ ال هرتيا كا ألمشا كم وكر هف متصمر(َُ).

كمقػا اهػػف متػػرف(ُُ)ا كالتجمػػي(ُِ)ا كمحمػػد هػػف ػػتد زاد كمرػػر الحػػدرث(ُّ)ا كاهػػف حهػػصف(ُْ)ا الػػذاهي(ُٓ)ا

كاهف حجر(ُٔ).
(ُ)

مؿ ال هصؿ همتجـ الرجصؿ(ِ)ِْ/ا الصتدرؿ كالصجررح(ِ)ٖٖٓ/ا ص ذرب الكمصؿ(ٗ.)ِّٓ/

(ِ)

ص ذرب الص ذرب(ّ.)ّٖٗ/

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ّ.)ْٓٗ/

(ّ)

م رش ال صري(ُ.)ٖٕ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ.)ِْٗ/

(ٔ)
(ٕ)

صقررب الص ذرب(ُِِ).

صصرر ا

ىـ(ُٗ.)ُْٕ/

(ٖ) ا ى ٍ ىػجتي كا ى ٍ ػ ىػجتي ا كؿ م ػكب إلػ القهرمػ كاػي أ ػػج اهػػف ىرٍرػث هػػف غطسػػصف هػف ػػتد هػػف قػرس ألػػرىف هػػف موػر هػػف ػزار
ػحصهرصف كجمصألػ كالمػص ي م ػكب إلػ كالر ػـ كاػك اػىؿ هػف ر ػصؼ ا ػجتي مػكل ل ػـ
م ـ ىم ٍتقػؿ هػف ػ صفا ك تػرـ هػف م ػتكد و ٌ
َّ
مصضصداف .ا
كقصؿ المقد ي في ركخ الك ص ٌررف مكل أ ج مف ك ص كاذاف
(ٗ) صصرر ال ىـ(ٔ)ْْٗ/ا الصصرر الكهرر لمهشصرم(ٖ)َِّ/ا م صارر ألممص ا موصر(ُ.)ُٕٔ/

صب المصسق (ُّٕ).

(َُ)

ص ذرب الص ذرب(ُُ.)ٖٔ/

(ُِ)

المقصت لمتجمي(ُ.)َْٔ/

(ُْ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)َّٓ/

(ُُ)

الجرح كالصتدرؿ(ٗ.)ِٕ/

(ُّ)

الطهقصت الكهرل(ٔ.)ََّ/

(ُٓ)

الكص ؼ(ِ.)ّّْ/

(ُٔ)

صقررب الص ذرب(ٕٔٓ).
( ) ٔٚٛ

ٔ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:

إسناد الحديث ضعيف؛ ألن عمتو القادحة أن ليثاً بن أبي سميم صدوق اختمط جداً.
حديث رقمٚ٘:
اقَ ،ع ْـن أَِبـي ُع َب ْي َـدةَ،
أْ
َخ َبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنىَ ،ق َ
الَ :ح َّـدثََنا ُم َح َّم ٌـدَ ،قـا َلَ :ح َّـدثََنا ُ
ـح َ
سَ
ش ْـع َب ُةَ ،ع ْـن أَِبـي إِ ْ
ورج ٍل ،آ َخر ،ع ِن ا ْلبر ِ
ِ
ِ
اء ْب ِن َع ِ
س َـد
ـام تََو َّ
اد أ ْ
سـمَّ َم إِ َذا أََر َ
ازٍبَ ،قا َلَ :ك َ
ََ ُ
صـمَّى اهللُ َعَم ْيـو َو َ
سـو ُل اهلل َ
ان َر ُ
َ َ ََ
َن َي َن َ
(ٔ)
ِ
اد َك»
اد َك» َوقَا َل ْاآل َخ ُرَ « :ي ْوَم تَ ْب َع ُ
ث ِع َب َ
المي َّم ِق َنا َع َذ َاب َك َي ْوَم تَ ْج َم ُع ِع َب َ
َيمي َن ُو َوقَا َلُ « :
 -سبق تخريجو في حديث رقمٙٗ:

إسناد الحديث:

ُ .يم ىح َّم يد ٍه يف اٍل يممىَّ هف ألهرد هف قرس هف در صر الت زم :مق مهت .هؽ في حدرث رقـّٗ :
ِ . .يم ىح َّم ًد ٍه ًف ىج ٍت ىس ور ال ذلي :مق  .هؽ في حدرث رقـِٕ :
ّ .ي ٍتىه ى هف الحجصج ا زدم :مق حصفظ مصقف .هؽ في حدرث رقـُّ:
ْ .أهك إ حصؽ ال هرتي :مق مكمر ألصهد اشصمط هأشرة .هؽ في حدرث رقـُِ :
ٓ .أىهًك يألىه ٍر ىدةى
ألصمر هف ألهد اا هف م تكد أهك ألهردة ال ذلي(ِ).
ركل ألف :ألهد اا هف م تكدا كأهك مك

اال ترما كاله ار هف ألصزب.

ركل أل ا :إهراارـ ال شتيا أهك إ حصؽ ال هرتيا ك تد هف إهراارـ(ّ).

قال الدارقطني :أبو عبيدة أعمم بحديث أبيو من حنيف بن مالك نظ ار و(ٗ).

ذكره ابن حبان في الثقات(٘) ،قال ابن حجر :ثقو مـن كبـار الثالثـة والـراجْ أنـو َّل يصـْ سـماعو مـن
أبيو( ،)ٙمات سنة اثنتين وثمانين وما ة(.)ٚ

 .ٙاله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
(ُ)

ال صري في ف الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمرم ا هصب ما َيقُو ُل إِ َذا أَوى إِلَى ِفر ِ
اش ِو ،)ٕٚٚ/ٜ(،....حديث رقمٕٕ٘ٓٔ.
َ
َ
َ
الك كا مص لإلمصـ م مـ(ُ)ٖٖٓ/ا رجصؿ الوحرح كم مـ(ِ)ٖٔ/ا الصتدرؿ كالصجررح(ّ)ِٔٗ/ا الكص ؼ(ُ)ِّٓ/ا المقص ػ

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٓ.)ٕٓ/

(ٓ)

ص ذرب الص ذرب(ٓ.)ٕٓ/

(ِ)

في رد الك (ُ)ِّٖ/ا رر األىـ ال هى (ُٕ)ُّْ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصلؿ(ُ.)ُٖٓ/

(ْ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ِّْ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ٔٓٔ).

(ٕ)

ص ذرب الكمصؿ(ُْ.)ِٔ/َٔ/
( ) ٜٔٚ

الحكم عمى إسناد الحديث:
إ صد الحدرث وحرح ال ألم فرا

ف ركاصا مقصت.
حديث رقمٚٙ:

ـان ْبـ ِـن عمـ ٍـرو ،عـ ْـن إِســم ِ
ـن عب ْيـ ِد ا ِ
اعي َل ْبـ ِـن
أْ
هلل ْبـ ِـن َي ِز َ
يـد ،قَــا َلَ :حـ َّـدثَِني أَِبــيَ ،عـ ْـن ُعثْ َم َ
َ
َخ َبَرَنـا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ ُ َ
َْ
َْ
يـع ْب ِـن ا ْلبـر ِ
أُم َّي َة ،ع ْن ع ْب ِد ا ِ
اء ْب ِـن َع ِ
صِ
ـن
الرِب ِ
ار ّْ
يَ ،ع ِن َّ
هلل ْب ِن َع ْب ِد َّ
ـازٍب ،قَـا َل :قَـ َ
اء ْب ُ
َ َ
ال ا ْل َب َـر ُ
الر ْح َم ِن ْاألَ ْن َ
ََ
َ
هلل صمَّى اهلل عمَ ْي ِو وسمَّم :م ْن تَ َكمَّم ِبي ُؤََّل ِء ا ْل َكِمم ِ
ِ
َع ِ
ـج ِع ِو
ين َييْ ُخ ُذ َج ْن َب ُو ِم ْن َم ْ
ات ِح َ
ضَ
َ َ
سو ُل ا َ
ازٍب :قَا َل َر ُ
َ
ُ َ َ ََ َ
شِ
ِِ
اء ثُ َّم م َ ِ
ـك،
ت َو ْج ِيـي إِلَ ْي َ
ص َال ِة ا ْل ِع َ
ت ِدي ِنـي إِلَ ْيـ َكَ ،و َخمَّ ْيـ ُ
َسـمَ ْم ُ
المي َّم إِ ّْنـي أ ْ
ات في لَ ْيمَتو َد َخ َل ا ْل َج َّن َةُ :
َب ْع َد َ
َ
ِ
ِ َِّ ِ
س ـ ْم َت،
ْت َ
ظ ْيـ ِـري إَِل ْيـ َ
َمـ ِـري إَِل ْيـ َ
َوَف َّو ْ
آم ْنـ ُ
ـكَ ،وا ْل َج ـي ُ
ضـ ُ
ســوِل َك الَّــذي أ َْر َ
ـت ِبَر ُ
ـت أ ْ
ـكََّ ،ل َم ْن َجــى م ْن ـ َك إَّل إَل ْي ـ َكَ ،
(ٔ)
َوِب ِكتَا ِب َك الَِّذي أَ ْنَزْل َت
 -سبق تخريجو في حديث رقمٕٜ :

إسناد الحديث:

ٔ .مح َّم ُد ْب ُن عب ْي ِد ِ
يد
اهلل ْب ِن َي ِز َ
َُ
َُ
(ِ)(ّ)
محمد هف ألهرد اا هف رزرد هف إهراارـ ال رهص ي مكالاـ أهك جتسر الح ار ي المتركؼ هصلقردكا ي .
ركل ألف :ألهرد اا هف رزردا ألممصف هف ألهد الرحمف الطرارسيا كالشضر هف محمد هف جصع.

ركل أل ا :ال صريا أهك ألركه ا كمكحكؿ الهرركصي (ْ).

كذك ػػرم اهػػػف حه ػػصب فػػػي المق ػػصت(ٓ)ا كقػػػصؿ اه ػػف حجػػػر :و ػػدكؽ فرػػػا ل ػػرف(ٔ)ا كمػػػصت ػ ػ ممػػػصف ك ػػصرف

كمصرصرف(ٕ).
ِ .ألهر ًد ً
رد هف إهراارـ الح ار ي القرردكا ي(ٖ).
اا ٍه ًف ىر ًز ى
يىٍ
ركل ألف :ألهرد اا هف ألمرك الرقيا كأهك صج ألممصف ال صجا حدر هف متصكر .
ركل أل ا :محمد هف ألهرد اا هف رزرد(ٗ).

(ُ)
(ِ)

ال ف ال صري الكهرلا كصصب ألمؿ الركـ كالمرماا هصب مص رقكؿ إذا أكل إل ف ار ا....ا(ٗ)ِٕٕ/احدرث رقـَُِٕٓ.

القردوانــي  :هضػػـ القػػصؼ كالػػذم فػػي كصػػصب ال ػػمتص ي :هسػػصح القػػصؼ ك ػػككف الػ ار كضػػـ الػػداؿ الم مم ػ كفػػصح الػكاك .إكمػػصؿ ص ػػذرب

الكمصؿ(َُ.)ِٕٔ/

(ّ)

الصكمرؿ في الجرح كالصتدرؿ كمترؼ المقصت كالضتسص كالمجصارؿ(ْ)َُٓ/ا ل صف المرزاف(ٗ)ُِْ/ا الكص ؼ(ِ.)ُٕٗ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٗ.)َُْ/

(ْ)

ص ذرب الص ذرب(ٗ.)ِّٓ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ْٓٗ).

(ٖ)

م رش ال صري= ص مر ال ركخ(ُ)ٖٗ/ا إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ(ٗ)ٕٓ/ا ص ذرب الكمصؿ(ُٗ)ُٕٔ/

(ٕ)

(ٗ)

صصرر ا

ىـ(َِ.)ُّٕ/

ص ذرب الص ذرب(ٕ)ٓٔ/

( ٓ) ٔٛ

قصؿ اهف حجر :مج كؿ(ُ).

صف ٍه ًف ىأل ٍم ورك.
ّ .يألمٍ ىم ى
ألممصف هف ألمرك هف صج القر ي أهك صج الجزرم مكل ه ي أمر
ركل ألف :الزارما ك محمد هف إ حصؽا كألمر هف مصهت.

(ِ).

ركل أل ا :ترد هف صلـ القداحا كمتصمر هف مرمصف ألهد اا هف رزرد(ّ).

قػػػصؿ أهػ ػػك حػ ػػصصـ :ركصػ ػػب حدرم ػ ػ كال رحػ ػػص هػ ػػا(ْ)ا كذكػػػرم اهػ ػػف حهػ ػػصف فػ ػػي المقػػػصت(ٓ)ا كقػ ػػصؿ اهػ ػػف حجػ ػػر:

قصؿ ا زدم :رصكممكف في حدرما(ٕ)ا كقصؿ التىري :مر ؿ(ٖ).
ًْ .إ م ً
يمَّر ى
صأل ى
رؿ ٍه ًف أ ى
ٍى
إ مصألرؿ هف أمر هف ألمرك هف ترد هف التصص هف ترد هف التصص هف أمر هػف ألهػد ػمس هػف ألهػد
م صؼ القر ي ا مكم المكي(ٗ).

ركل ألف :اهف الم ربا ك صف مكل اهف ألمركا ك ترد المقهرم.

ركل أل ا :المكرما كاهف ألرر ا كاهف جرر (َُ).

(ُٔ)

كمقا اهف مترف(ُُ)ا كال صري(ُِ)ا كأهك زرأل (ُّ)ا كالتجمي(ُْ)ا كاهف حهػصف(ُٓ)ا كالػذاهي
(ُٖ)

تد :مقا كمرر الحدرث(ُٕ)ا كقصؿ أهك حصصـ :مقا

كزاد ألمر وصلح(ُٗ)ا كقصؿ اهف حجر :مقا مهت

(ُ)

صقررب الص ذرب(ُ)ّٕٓ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)ِْٓ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٕ)ُْْ/

(ٓ)

المقصت الهف حهصف(ٖ)ْْٗ/

(ٕ)

الضتسص كالمصرككف الهف الجكزم(ِ)ُُٕ/

(ٗ)

الصصرر الكهرر لمهشصرم(ُ)ّْٓ/

(ِ)

ل صف المرزاف(ٓ)ُّٗ/ا المقص

(ْ)

الجرح كالصتدرؿ(ٔ)ُِٔ/ا المة ي في الضتسص (ِ)ِْٕ/ا شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)ِِٔ/

(ٔ)

صقررب الص ذرب(ِٖٔ)

(ٖ)

في رد الك (ُ)ِٕٓ/ا الكص ؼ(ِ)ُُ/ا صصرر ا

ىـ(َُ)ِّٓ/

جصم الصحورؿ(ُ)ِّٓ/ا صحس الصحورؿ في ذكر ركاة الم ار رؿ(ُ)ِِْ/

(َُ)

ص ذرب الص ذرب(ُ)ِّٖ/

(ُِ)

المرج ال صهؽ

(ُُ)

ص ذرب الكمصؿ(ّ)ْٖ-ْٓ/

(ُّ)

الضتسص الهي زرأل الرازم في أجكهص ألم أ رم الهرذألي -أهك زرأل الرازم كج كدة في ال

(ُٓ)

المقصت الهف حهصف(ٔ.)ِٗ/

(ُٕ)

الطهقصت الكهرل(ٓ.)ّٔٗ/

(ُٗ)

الصتدرؿ كالصشرر ا لمف شرج لا الهشصرم في الجصم الوحرح(ُ.)ّٔٓ/

(ُْ)

المقصت لمتجمي(ُ.)ْٔ/

(ُٔ)

الكص ؼ(ُ)ِْْ/ال صف المرزاف(ٕ.)ُٕٔ/

(ُٖ)

الجرح كالصتدرؿ(ِ.)ُٓٗ/

(َِ)

اك قػصؿ اهػف

صقررب الص ذرب(َُٔ).

( ٔ) ٔٛ

ال هكر (ّ.)ْٖٓ/

(َِ)

ص كمىمرف كمصر (ُ).
مصت
ٓ .أله ًد ً
م
و ًصر ٍّ
اا ٍه ًف ىأل ٍه ًد َّ
ىٍ
الر ٍح ىم ًف ا ٍ ىٍ ى
ألهد اا هف ألهد الرحمف هف متمر هف حزـ هف زرد هف لكذاف هف ألمرك هف ألهد ألكؼ هف غ ـ هػف مصلػؾ

اهف ال جصر ا وصرم

(ِ)

ركل ألف :أ سا كألصمر هف تدكا كرحر هف ألمصرة.

ركل أل ا :رحر هف ترد اال وصرما مصلؾا ك مرمصف هف هىؿ(ّ).

كمقا :أحمد هف ح هؿ(ْ)ا كرحر هف مترف(ٓ)ا كالصرمػذم(ٔ)ا كال ػصري(ٕ)ا كاهػف حهػصف(ٖ)ا ك الػدارقط ي(ٗ)ا

كاهف حجر(َُ)ا كقصؿ اهف تد :مقا زاد ألمر كمرر الحدرث(ُُ)ا كقػصؿ أهػك حػصصـ مقػا(ُِ)كفػي مكضػ أشػر
قصؿ ودكؽ(ُّ)ا كمصت

رؼ كمىمرف كمصر

(ُْ)

ٔ .الرهر هف اله ار هف ألصزب :مق  .هؽ في حدرث رقـُِ
ٕ .اله ار هف ألصزبا وحصهي هقت صرجمصا في السوؿ ا كؿ.
الحكم عمى إسناد الحديث:
إ مصد الحدرث ضترؼ

ف ألمصا القصدح أف ألهرد اا مج كؿ كألممصف ضترؼ.

(ُ)

م صارر ألممص االموصر(ُ.)ِِٗ/

(ّ)

ص ذرب الص ذرب(ٓ.)ِٕٗ/

(ٓ)

الجرح كالصتدرؿ(ٓ.)ٗٓ/

(ٕ)

المرج ال صهؽ.

(ٗ)

مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجصؿ الحدرث كألمما(ِ.)ِِٔ/

(ِ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ)َِْ/ام صارر ألممص االموصر(ُ)ُِٗ/ا صصرر الكهرر لمهشصرم(ٓ.)َُّ/

(ْ)

هحر الدـ فرمف صكمـ فر االمصـ أحمد همدح أك الذـ(ُ.)ٖٖ/

(ٔ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٓ.)َِِ-ُِٕ/

(ٖ)

المقصت الهف حهصف(ٓ.)ِّ/

(َُ)

صقررب الص ذرب(ُُّ).

(ُِ)

ص ذرب الكمصؿ(ُٓ.)َِِ-ُِٕ/

(ُُ)

الطهقصت الكهرل(ٓ.)ََْ/

(ُّ)

شىو صذارب ص ذرب الكمصؿ(ُ.)َِْ/

(ُْ)

صصرر ا

ىـ(ٖ.)ْْٔ/

( ٕ) ٔٛ

الخاتمة
حص

الحمد ا في الشصصـ كمص لا الحمد في الهد

صر مص ا .كقد صكومت مف شىؿ الهحث إل

ا أألص ي ألم إصمصـ اذا الهحث مف هدارػ

صصر ألممر أام ص:

ػ دم

ُ .إف اله ار هف ألصزب -رضي اا أل مص -رتد مف المصك ػطرف فػي ركارػ ا حصدرػث كصحمم ػص ألػف
ال هي -وم اا ألمرا ك مـا كلرس مف المقمرفا أك المكمررف.

ِ .إف أحصدرػػث الهػػ ار هػػف أل ػػصزب -رضػػ اا أل مػػص – ق ػػد همػػغ ألػػدداص ف ػػي ال ػ ف ا رهػػ ك ػ ػ ف
ال صري الكهرل ص ك هترف حدرمصنا م ص أل ركف حدرمصن أل د أهي داكدا ك ص أل ػر حػدرمصن أل ػد
الصرمػػذما ك ػػهت أحصدرػػث أل ػػد ال ػػصري فػػي ػ ا الوػػةرلا كممص ر ػ أحصدرػػث أل ػػد اهػػف مصجػػاا

كشم

كأل ركف حدرمصن أل د ال صري في

ا الكهرل.

ّ .همغ ألدد ا حصدرث الوحرح ه كألر ص (ِٔ) حدرمصن
ْ .همغ ألدد ا حصدرث الح

ه كألر ص (ُِ) حدرمنص

ٓ .همغ ألدد ا حصدرث الضترس (ِٗ) حدرمصن
ٔ .همغ ألدد الركاة الذرف صرجمت ل ـ (ُٕٔ) ركارصن
ٕ .إف التمؿ الصي كجدص ص في هتض ا حصدرث هتضػ ص كػصف قصدحػنصا هحرػث جتمػت الحػدرث مػردكدناا
كهتض ص اآلشر كصف غرػر قػصدح لػـ رشػرج هحػدرث ألػف درجػ االحصجػصج هػاا كشسػ الضػهط قمػرىن
في راكم الحدرث الح ف.

ٖ .إف هت ػػض ا ػػذم التم ػػؿ ك ػػصف شسرػ ػصن غصمضػ ػصن قصدحػ ػصنا كهتضػ ػ ص ك ػػصف شسرػ ػصن غصمضػ ػصن كل ػػرس قصدحػ ػصنا
كهتض ص اآلشػر كػصف ظػصا انر غرػر قػصدحا أك ظػصا انر قصدحػصنا أك شسرػصن غصمضػصن قصدحػصن .أم أف التمػ
كجدت في أحصدرث اذا الوحصهي ألم هصه ص أحرص صنا كألم غرر هصه ص أحرص صن أشرل.

( ٖ) ٔٛ

قا مة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
ُ( .ا ٍ ى ى ص ًمي كالك ٍ ً
وصلح) :أهك ألهد اا أحمد هػف محمػد هػف ح هػؿ
لإل ىمصـ أ ٍ
ىحمد هف ىح ٍىهؿ ًرىك ىار ٍاه ا ى
هػػف اػػىؿ هػػف أ ػػد ال ػػرهص ي تُِْ :اػػا صحقػػؽ :ألهػػد اا هػػف رك ػػؼ الجػػدر ا ال ص ػػر :مكصه ػ دار
ا قو – الككرتا الطهت  :ا كل ا َُْٔ – ُٖٓٗا ألدد ا ج از ُ :

ِ .أهك زرأل الرازم كج كدم في ال

ال هكر كصصب الضتسص  :هي زرأل الرازما

ّ .ا حكػصـ ال ػرألر الوػػةرل «الوػحرح » :ألهػد الحػػؽ هػف ألهػد الػػرحمف هػف ألهػد اا هػػف الح ػرف هػػف
ػػترد إهػراارـ ا زدما ا دل ػػي ا

ػػهرميا المتػػركؼ هػػصهف الشػراط ت ُٖٓ :اػػا صحقػػؽ :أـ محمػػد

ه ت أحمد ال مرسا أ رؼ ألمرا كراجتا كقدـ لا :شصلد هف ألمػي هػف محمػد الت هػرما ال ص ػر :مكصهػ

اهػػف صرمر ػ ا القػػصارة  -جم كرر ػ موػػر الترهر ػ ا مكصه ػ التمػػـا جػػدة  -المممك ػ الترهر ػ ال ػػتكدر ا
الطهت  :ا كل ا ُُّْ اػ  ُّٗٗ -ـا ألدد ا ج از ( ِ :في صرقرـ م م ؿ كاحد)

ْ .ا حكػصـ ال ػرألر الكهػػرل  :ألهػد الحػؽ هػػف ألهػد الػرحمف هػػف ألهػد اا هػف الح ػػرف هػف ػترد إهػراارـ
ا زدما ا دل ي ا

هرميا المتركؼ هصهف الشػراط ت ُٖٓ :اػػا صحقػؽ  :أهػك ألهػد اا ح ػرف هػف

ألكص ػ ا ال ص ػػر  :مكصهػ الر ػػد  -ال ػػتكدر  /الررػػصضا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِِْا ػ ََُِ -ـا

ألدد ا ج از  ْ( ٓ :أج از كمجمد ف صرس)

ٓ .أحكصـ القرآف :أحمد هف ألمي أهك هكر الرازم الجوصص الح سي تَّٕ :اػػا صحقػؽ :محمػد وػصدؽ

القمحصكم  -ألضك لج مراجت الموصحؼ هص زار ال ررؼا ال ص ر :دار إحرص الصػراث الترهػي –
هرركتا صصرر الطه  َُْٓ :اػ

ٔ .أحكاؿ الرجصؿ :إهراارـ هف رتقكب هف إ حصؽ ال ػتدم الجكزجػص يا أهػك إ ػحصؽ تِٓٗ :اػػا حقػؽ:
اله ػػصكما دار ال ػػر :ح ػػدرث اك ػػصدمي  -فرو ػػؿ آه ػػصدا هصك ػػصصفا أل ػػدد
أله ػػد التم ػػرـ أله ػػد التظ ػػرـ ى
ا ج از ُ :

ٕ .ا ذكصر :أهك زكررص محري الدرف رحر هف رؼ ال ككم تٕٔٔ :اػػا صحقرػؽ :ألهػد القػصدر ا ر ػؤكط
رحمػػا ااا ال ص ػػر :دار السكػػر لمطهصأل ػ كال ػػر كالصكزر ػ ا هرػػركت – له ػػصفا طهت ػ جدرػػدة م قح ػ ا

ُُْْ اػ  ُْٗٗ -ـ

ٖ .إر ػ ػػصد القصوػ ػػي كالػ ػػدا ي إل ػ ػ ص ػ ػراجـ ػ ػػركخ الطه ار ػ ػػي :أهػ ػػك الطرػ ػػب ػ ػػصرؼ هػ ػػف وػ ػػىح هػ ػػف ألمػ ػػي
الم وػػكرما قػػدـ لػػا :د ػػتد هػػف ألهػػد اا الحمرػػدا راجتػػا كلشػػص أحكصمػػا كقػػدـ لػػا :أهػػك الح ػػف

موػػطس هػػف إ ػػمصألرؿ ال ػػمرمص ي المػػأرهيا ال ص ػػر :دار الكرػػصف  -الررػػصضا مكصه ػ اهػػف صرمر ػ –

ا مصراتا ألدد ا ج از ُ :

( ٗ) ٔٛ

ٗ .إر ػ ػػصد القصوػ ػػي كالػ ػػدا ي إل ػ ػ ص ػ ػراجـ ػ ػػركخ الطه ار ػ ػػي :أهػ ػػك الطرػ ػػب ػ ػػصرؼ هػ ػػف وػ ػػىح هػ ػػف ألمػ ػػي
الم وػػكرما قػػدـ لػػا :د ػػتد هػػف ألهػػد اا الحمرػػدا راجتػػا كلشػػص أحكصمػػا كقػػدـ لػػا :أهػػك الح ػػف

موػػطس هػػف إ ػػمصألرؿ ال ػػمرمص ي المػػأرهيا ال ص ػػر :دار الكرػػصف  -الررػػصضا مكصه ػ اهػػف صرمر ػ –

ا مصراتا ألدد ا ج از ُ :

َُ .ا ر صد فػي مترفػ ألممػص الحػدرث :أهػك رتمػ الشمرمػيا شمرػؿ هػف ألهػد اا هػف أحمػد هػف إهػراارـ هػف

الشمر ػػؿ القزكر ػػػي تْْٔ :اػ ػػا صحقػػػؽ :د .محمػػػد ػػترد ألمػػػر إدررػػػسا ال ص ػػر :مكصهػ ػ الر ػػػد –
الررصضا الطهت  :ا كل ا َُْٗا ألدد ا ج از ّ :

ُُ .ا ػ ػػصس فػ ػػي الصس ػ ػػرر :ػ ػػترد حػ ػ ٌػكل ت َُْٗ :ا ػ ػػا ال ص ػ ػػر :دار ال ػ ػػىـ – القػ ػػصارةا الطهتػ ػ ػ :
ال صد ا ُِْْ اػا ألدد ا ج از ( ُُ :في صرقرـ كاحد مص م ؿ)
ُِ .ا ػػصس فػػي ال ػ كفق ػػص  -ال ػػررة ال هكر ػ ا  :ػػترد حػ ٌػكل ت َُْٗ :ا ػػ)ا ال ص ػػر :دار ال ػػىـ
لمطهصأل كال ر كالصكزر كالصرجم ا الطهتػ  :الطهتػ المصلمػ ا ُُْٔ ا ػ  ُٗٗٓ -ـا ألػدد ا جػ از :
ْ (في صرقرـ كاحد مص م ؿ)

ُّ .ا صس في ال كفق ص  -التهصدات في ا ىـ :ػترد ح ٌػكل ت َُْٗ اػػا ال ص ػر :دار ال ػىـ
لمطهصأل كال ر كالصكزر كالصرجم ا الطهت  :ا كل ا ُُْْ اػ  ُْٗٗ -ـا ألػدد ا جػ از ( ٕ :فػي
صرقرـ كاحد مص م ؿ)

ُْ .اال ػصذكصر :أهػك ألمػر رك ػػؼ هػف ألهػد اا هػف محمػػد هػف ألهػد الهػر هػػف ألصوػـ ال مػرم القرطهػػي ت:
ّْٔاػػا صحقرػػؽ :ػػصلـ محمػػد ألطػػصا محمػػد ألمػػي متػػكضا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممرػ – هرػػركتا

الطهت  :ا كل ا ُُِْ – َََِا ألدد ا ج از ٗ :

ُٓ .اال ػػصرتصب فػػي هرػػصف ا

ػػهصب «أكؿ مك ػػكأل ألممر ػ حدرمر ػ محقق ػ فػػي أ ػػهصب ػػزكؿ آم الق ػرآف

الكػررـ» :ػػمرـ هػػف ألرػػد ال ىلػػي (ك) محمػػد هػػف مك ػ آؿ وػػرا ال ص ػػر :دار اهػػف الجػػكزم لم ػػر
كالصكزر ا المممك الترهر ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا ُِْٓ اػا ألدد ا ج از ّ :

ُٔ .اال صرتصب في مترف ا وحصب :أهك ألمر رك ؼ هف ألهد اا هف محمد هػف ألهػد الهػر هػف ألصوػـ
ال مػػرم القرطهػػي (المصػػكف ّْٔ :ا ػػا صحقػػؽ :ألمػػي محمػػد الهجػػصكما ال ص ػػر :دار الجرػػؿا هرػػركتا
الطهت  :ا كل ا ُُِْ اػ  ُِٗٗ -ـا ألدد ا ج از ْ :

ُٕ .أ د الةصه فػي مترفػ الوػحصه :أهػك الح ػف ألمػي هػف أهػي الكػرـ محمػد هػف محمػد هػف ألهػد الكػررـ
هف ألهد الكاحد ال رهص ي الجزرما ألز الدرف اهف ا مرر تَّٔ :اػا صحقؽ :ألمي محمد متػكض -
ألصدؿ أحمػد ألهػد المكجػكدا ال ص ػر :دار الكصػب التممرػ ا الطهتػ  :ا كلػ ا ػ ال ػرُُْٓ :ا ػ -

ُْٗٗ ـا ألدد ا ج از  ٕ( ٖ :كمجمد ف صرس
ُٖ .ا

ػػرم كا جكه ػ السق ر ػ  :أهػػك محم ػد ألهػػد التزرػػز هػػف محمػػد هػػف ألهػػد الػػرحمف هػػف ألهػػد المح ػػف

ال ممصف تُِِْ :اػا ألدد ا ج از  ٔ :أج از

( ٘) ٔٛ

ُٗ .ا وصه في صمررز الوحصه ا أهك السضؿ أحمد هف ألمي هػف محمػد هػف أحمػد هػف حجػر الت ػقى ي
تِٖٓ :قا صحقرؽ :ألصدؿ أحمػد ألهػد المكجػكد كألمػ محمػد متػكضا ال ص ػر :دار الكصػب التممرػ

– هرركتا الطهت  :ا كل  ُُْٓ -اػا ألدد ا ج از ٖ :
السًقرػ ػ ًا ىج مى ػػاي :ألر ػػصض هػػػف ػػصمي ه ػػف ألػػػكض ال ػػمميا ال ص ػػػر :دار
أو ػػك يؿ اًلسقػ ػ ًا ال ػػذم ال ىر ى ػ ػ ي ى
َِ .ي
الصدمررػػ ا الررػػصض  -المممكػػ الترهرػػ ال ػػتكدر ا الطهتػػ  :ا كل ػ ا ُِْٔ اػ ػ  ََِٓ -ـا أل ػػدد
ا ج از ُ :

ُِ .أضكا الهرصف في إرضصح القرآف هصلقرآف  :محمد ا مػرف هػف محمػد المشصػصر هػف ألهػد القػصدر الجك ػي
ال ػ قرطي ت ُّّٗ :ا ػػا ال ص ػػر  :دار السكػػر لمطهصأل ػ ك ال ػػر ك الصكزر ػ هرػػركت – له صفاألػػصـ

ال ر  ُُْٓ :اػ  ُٗٗٓ -مػ

ِِ .ا ألػػىـ :شرػػر الػػدرف هػػف محمػػكد هػػف محمػػد هػػف ألمػػي هػػف فػػصرسا الزركمػػي الدم ػػقي تُّٗٔ :اػػا
ال ص ر :دار التمـ لممىررفا الطهت  :الشصم

أل ر  -أرصر  /مصرك ََِِ ـ

ِّ .االغصهصط همف رمي مف الركاة هصالشصىط :هراصف الدرف الحمهي أهك الكفص إهػراارـ هػف محمػد هػف شمرػؿ
الطراهم ي ال صفتي هط اهف التجمي تُْٖ :اػا صحقػؽ :ألػى الػدرف ألمػي رضػصا ك ػم صحقرقػا

( صرػ االغصهػػصط همػػف رمػػي مػػف الػػركاة هػػصالشصىط) كاػػك دار ػ كصحقرػػؽ كزرػػصدات فػػي الصػراجـ ألم ػ
الكصصبا ال ص ر :دار الحدرث – القصارةا الطهت  :ا كل ا ُٖٖٗـا ألدد ا ج از ُ :

يا أه ػػك
ِْ .ا فوػػصح أل ػػف مت ػػص ي الو ػػحصح :رحر ػ ه ػػف ي
(اىه ٍر ػ ىػرة ه ػػف) محم ػػد هػػف اهرػ ػرة ال ػػذامي ال ػػرهص ٌ
المظسرا ألكف الدرف تَٓٔ :اػا صحقؽ :فؤاد ألهد الم تـ أحمػدا ال ص ػر :دار الػكطفا ػ ال ػر:
ُُْٕاػا ألدد ا ج از ٖ :

ِٓ .إكمصؿ ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجصؿ :مةمطصم هف قمر هف ألهد اا الهكجػرم الموػرم الحكػرم
الح سػػيا أهػػك ألهػػد ااا ألػػى الػػدرف تِٕٔ :ا ػػا حقػػؽ :أهػػك ألهػػد الػػرحمف ألػػصدؿ هػػف محمػػد  -أهػػك

محمد أ صم هف إهراارـا ال ص ر :السػصركؽ الحدرمػ لمطهصألػ كال ػرا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِِْ ا ػ -

ََُِ ـا ألدد ا ج از ُِ :

ِٔ .إمصصع ا

مصع همص لم هي مف ا حكاؿ كا مكاؿ كالحسدة كالمصصع :أحمد هف ألمي هػف ألهػد القػصدرا أهػك

التهػصس الح ػػر ي التهرػػدما صقػػي الػدرف المقررػػزم تْٖٓ :اػػا صحقػػؽ :محمػد ألهػػد الحمرػػد ال مر ػػيا

ال ص ر :دار الكصب التممر – هرركتا الطهت  :ا كل ا َُِْ اػ  ُٗٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُٓ :
ِٕ .ا

صب المصسق في الشػط المصمصممػا فػي الػ قط كالضػهط :أهػك السضػؿ محمػد هػف طػصار هػف ألمػي هػف

أحمػػد المقد ػػي ال ػػرهص يا المتػػركؼ هػػصهف القر ػ ار ي تَٕٓ :اػػا صحقػػؽ :دم رػػك ا طهتػ  :لرػػدف:

هررؿا ُِِٖ اػ  ُٖٔٓ -ـا ألدد ا ج از ُ :

( ) ٔٛٙ

ِٖ .ا

ػصب :ألهػد الكػررـ هػف محمػد هػف م وػكر الصمرمػي ال ػمتص ي المػركزما أهػك ػتد تِٓٔ :اػػا

صحقػػؽ :ألهػػد الػػرحمف هػػف رحرػ المتممػػي الرمػػص ي كغرػرما ال ص ػػر :مجمػػس دارػرة المتػػصرؼ التممص ر ػ ا

حردر آهصدا الطهت  :ا كل ا ُِّٖ اػ  ُِٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :
ً
الحػػصفظ اهػػف ىحجػػر الت ػػقى ي فػػي فىػػصح
ػرس ال َّ ػػصرم فػػي صش ػرر ىكصحقرػػؽ ا حصدرػػث الصػػي ذكراػػص ى
ِٗ .أ ػ ي
الهػػصرم :أهػػك حذرس ػ ا هرػػؿ هػػف م وػػكر هػػف رتقػػكب هػػف ػػمطصف الهوػػصرة الكػػكرصيا صحقػػؽ :هرػػؿ هػػف
ى
ىم وكر هف ىرتقكب الهوصرةا ال ص ػر :مؤ َّ ى ػ ال َّػمصح ا مؤ َّ ى ػ الرَّرػصفا هرػركت – له ػصفا الطهتػ :
ا كل ا ُِْٔ اػ  ََِٓ -ـا ألدد ا ج از ُُ :

َّ .ا رضصح في م ص ػؾ الحػ كالتمػرة :أهػك زكررػص محرػي الػدرف رحرػ هػف ػرؼ ال ػككم تٕٔٔ :اػػا
كألمرا :ا فوصح ألم م ػصرؿ ا رضػصح ألمػ مػذااب ا رمػ ا رهتػ كغرػراـ ل ػ ألهػد السصػصح ح ػرفا

ال ص ػػر :دار اله ػػصرر ا

ػػىمر ا هر ػػركت  -المكصهػ ػ ا مدادرػ ػ ا مكػ ػ المكرمػ ػ ا الطهتػ ػ  :المص رػ ػ ا

ُُْْ اػ  ُْٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُّ .هحر الدـ فرمف صكمػـ فرػا ا مػصـ أحمػد همػدح أك ذـ :رك ػؼ هػف ح ػف هػف أحمػد هػف ح ػف اهػف ألهػد
ال ػػصدم الوػػصلحيا جمػػصؿ الػػدرفا اهػػف اهػػف ً
الم ٍهػ ىػرد الح همػػي تَٗٗ :ا ػػ)ا صحقرػػؽ كصتمرػػؽ :الػػدكصكرة
ركحرػ ػ أله ػػد ال ػػرحمف ال ػػكرسيا ال ص ػػر :دار الكص ػػب التممرػ ػ ا هر ػػركت – له ػػصفا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ ا
ُُّْ اػ  ُِٗٗ -ـ

ِّ .هحر التمكـ :أهك المرث ور هف محمد هف أحمد هف إهراارـ ال مرق دم تّّٕ :اػ

ّّ .الهػدر الم رػر فػػي صشػرر ا حصدرػػث كا مػصر الكاقتػ فػػي ال ػرح الكهرػػر :اهػف الممقػف ػراج الػدرف أهػػك
حسص ألمر هػف ألمػي هػف أحمػد ال ػصفتي الموػرم تَْٖ :اػػا صحقػؽ :موػطس أهػك الةػرط كألهػد

اا ه ػػف ػػػمرمصف كرص ػػر هػػػف كم ػػصؿا ال ص ػػػر :دار ال جػ ػرة لم ػػػر كالصكزرػ ػ  -الررػ ػػصض-ال ػػػتكدر ا
الطهت  :االكل ا ُِْٓاػََِْ-ـا ألدد ا ج از ٗ :

ّْ .هرػػصف المتػػص ي [مرصػػب ح ػػب صرصرػػب ال ػػزكؿ] :ألهػػد القػػصدر هػػف مػ ٌػى حػػكرش ال ػػرد محمػػكد آؿ غػػصزم
التص ي تُّٖٗ :اػا ال ص ر :مطهت الصرقي – دم ؽا الطهت  :ا كل ا ُِّٖ اػ  ُٗٔٓ -ـ

ّٓ .صصرر اهف مترف (ركار الػدكرم) :أهػك زكررػص رحرػ هػف متػرف هػف ألػكف هػف زرػصد هػف ه ػطصـ هػف ألهػد
الػػرحمف المػػرم هػػصلكال ا الهةػػدادم تِّّ :ا ػػا صحقػػؽ :د .أحمػػد محمػػد ػػكر ػػرؼا ال ص ػػر :مركػػز
الهحث التممي مكاحرص الصراث ا

ىمي  -مك المكرم ا الطهتػ  :ا كلػ ا ُّٗٗ – ُٕٗٗا ألػدد

ا ج از ْ :

ّٔ .صصرر اهف مترف (ركارػ ألممػصف الػدارمي) :أهػك زكررػص رحرػ هػف متػرف هػف ألػكف هػف زرػصد هػف ه ػطصـ
هف ألهد الرحمف المرم هػصلكال ا الهةػدادم تِّّ :اػػا صحقػؽ :د .أحمػد محمػد ػكر ػرؼا ال ص ػر:
دار المأمكف لمصراث – دم ؽا ألدد ا ج از ُ :
( ) ٔٛٚ

ّٕ .صصرر اهف مترف (ركارػ ألممػصف الػدارمي) :أهػك زكررػص رحرػ هػف متػرف هػف ألػكف هػف زرػصد هػف ه ػطصـ
هف ألهد الرحمف المرم هػصلكال ا الهةػدادم تِّّ :اػػا صحقػؽ :د .أحمػد محمػد ػكر ػرؼا ال ص ػر:

دار المأمكف لمصراث – دم ؽا ألدد ا ج از ُ :

ّٖ .صػػصرر اهػػف رػػك س الموػػرم :ألهػػد الػػرحمف هػػف أحمػػد هػػف رػػك س الوػػدفيا أهػػك ػػترد تّْٕ :ا ػػا
ال ص ر :دار الكصب التممر ا هرركتا الطهت  :ا كل ا ُُِْ اػا ألدد ا ج از ِ :

ّٗ .صصرر أ مص المقصت :أهك حسص ألمر هف أحمػد هػف ألممػصف هػف أحمػد هػف محمػد هػف أرػكب هػف أزداذ

الهةدادم المتركؼ هػ اهف صارف تّٖٓ :اػا صحقؽ :وهحي ال ػصمراريا ال ص ػر :الػدار ال ػمسر –

الككرتا الطهت  :ا كل ا َُْْ – ُْٖٗا ألدد ا ج از ُ :

َْ .صػػصرر أ ػػمص الضػػتسص كالكػػذاهرف :أهػػك حسػػص ألمػػر هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف أحمػػد هػػف محمػػد هػػف
أرػػكب هػػف أزداذ الهةػػدادم المتػػركؼ هػ ػ اهػػف ػػصارف تّٖٓ :ا ػػا صحقػػؽ :ألهػػد الػػرحرـ محمػػد أحمػػد

الق قرما الطهت  :ا كل ا َُْٗاػُٖٗٗ/ـا ألدد ا ج از ُ :

ُْ .صػصرر ا

ػىـ ككفرػصت الم ػصارر كا ألػىـا ػمس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف ألممػصف

هػػف ىق ٍصرمػػصز الػػذاهي ت ْٖٕا ػػا صحق ػؽ :ألمػػر ألهػػد ال ػػىـ الصػػدمرما ال ص ػػر :دار الكصػػصب الترهػػيا
هرركتا الطهت  :المص ر ا ُُّْ اػ  ُّٗٗ -ـا ألدد ا ج از ِٓ :

ِْ .الصصرر ا ك ط (مطهكع شطػأ هص ػـ الصػصرر الوػةرر) :محمػد هػف إ ػمصألرؿ هػف إهػراارـ هػف المةرػرة
الهشػػصرما أهػػك ألهػػد اا تِٓٔ :اػػا صحقػػؽ :محمػػكد إهػراارـ ازرػػدا ال ص ػػر :دار الػػكألي ا مكصهػ دار

الصراث  -حمب ا القصارةا الطهت  :ا كل ا ُّٕٗ ُٕٕٗ -ا ألدد ا ج از ُ × ِ :

ّْ .صصرر المقصت :أهك الح ف أحمػد هػف ألهػد اا هػف وػصلح التجمػ الكػكف تُِٔ :اػػا ال ص ػر :دار
الهصزا الطهت  :الطهت ا كل َُْٓاػُْٖٗ-ـا ألدد ا ج از ُ :

ْْ .الصػػصرر الكهرػػر :محمػػد هػػف إ ػػمصألرؿ هػػف إه ػراارـ هػػف المةر ػرة الهشػػصرما أهػػك ألهػػد اا تِٓٔ :ا ػػا
الطهت  :داررة المتصرؼ التممص ر ا حردر آهصد – الدكفا طه صحت مراقه  :محمػد ألهػد المترػد شػصفا

ألدد ا ج از ٖ :

ْٓ .صػػصرر هة ػػداد كذركل ػػاا صػػصرر هة ػػدادا لمشطر ػػب الهةػػدادا المشصو ػػر المحص ػػصج إلرػػا م ػػف ص ػػصرر اه ػػف
الػػدهرميا لمػػذاهيا ذرػػؿ صػػصرر هةػػدادا الهػػف ال جػػصرا الم ػػصسصد مػػف صػػصرر هةػػدادا الهػػف الػػدمرصطيا

الرد ألم أهي هكر الشطرب الهةدادما الهف ال جصر :أهك هكر أحمد هف ألمي هف مصهػت هػف أحمػد هػف
ٌ
م ػػدم الشطر ػػب الهة ػػدادم تّْٔ :اػ ػػا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممرػ ػ – هر ػػركتا د ار ػ ػ كصحقر ػػؽ:
موطس ألهد القصدر ألطصا الطهت  :ا كل ا ُُْٕ اػا ألدد ا ج از ِْ:

ْٔ .صػػصرر هةػػدادا  :أهػػك هكػػر أحمػػد هػػف ألمػػي هػػف مصهػػت هػػف أحمػػد هػػف م ػػدم الشطرػػب الهةػػدادم ت:
ّْٔاػػا صحقػػؽ :الػػدكصكر ه ػػصر ألػكاد متػػركؼا ال ص ػػر :دار الةػػرب ا

ا كل ا ُِِْاػ  ََِِ -ـا ألدد ا ج از ُٔ :

( ) ٔٛٛ

ػػىمي – هرػػركتا الطهتػ :

ْٕ .صصرر دم ؽ :أهػك القص ػـ ألمػي هػف الح ػف هػف اهػ اا المتػركؼ هػصهف أل ػصكر تُٕٓ :اػػاصحقؽ:
ألمرك هف غرام التمركما ال ص ر :دار السكر لمطهصألػ كال ػر كالصكزرػ ا ألػصـ ال ػر ُُْٓ :ا ػ -

ُٓٗٗ ـا ألدد ا ج از  ْٕ( َٖ :ك ٔ مجمدات ف صرس)

ْٖ .صػػصرر مكلػػد التممػػص ككفرػػصص ـ :أهػػك ػػمرمصف محمػػد هػػف ألهػػد اا هػػف أحمػػد هػػف رهرتػ هػػف ػػمرمصف هػػف
شصل ػػد ه ػػف أله ػػد ال ػػرحمف ه ػػف زه ػػر الرهت ػػي تّٕٗ :اػ ػػا صحق ػػؽ :د .أله ػػد اا أحم ػػد ػػمرمصف الحم ػػدا

ال ص ر :دار التصوم – الررصضا لطهت  :ا كل ا َُُْا ألدد ا ج از ِ :

ْٗ .الصػػصرر كأ ػػمص المحػػدمرف كك ػػصاـ :محمػػد هػػف أحمػػد هػػف محمػػدا أهػػك ألهػػد اا المقػػدمي تَُّ :اػػا

صحقػػؽ :محمػػد هػػف إه ػراارـ المحرػػدافا ال ص ػػر :دار الكصػػصب كال ػ ا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُُْٓ اػ ػ -

ُْٗٗ ـا ألدد ا ج از ُ :
َٓ .الصهرػػرف

ػػمص المدل ػػرف :هراػػصف ال ػدرف الحمهػػي أهػػك الكفػػص إه ػراارـ هػػف محمػػد هػػف شمرػػؿ الطراهم ػػي

ال صفتي هط اهف التجمي تُْٖ :اػا صحقؽ :رحر

ػسرؽ ح ػفا ال ص ػر :دار الكصػب التممرػ –

هرركتا الطهت  :االكل َُْٔ اػ  ُٖٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :

رضصح ىم ىتص ي الصَّر رر :محمد هف إ مصألرؿ هف وىح هػف محمػد الح ػ يا الكحى ػي مػـ
ُٓ .الصَّحهرر
ى
الوػ تص يا أهػػك إه ػراارـا ألػػز الػػدرفا المتػػركؼ كأ ػػىفا هػػص مرر تُُِٖ :ا ػػا حققػػا كألمػػؽ ألمرػػا
و ٍػهحي هػف ىح ى ػف ىح ٌػىؽ أهػك موػتبا ال ص ػر :ىمكصىىهػ ي الر ػدا
كشرج أحصدرمػا كضػهط وػا :ى
مح َّمػد ي
الررصض  -المممك اٍل ىتىر َّهر ال تكدر االطهت  :ا كل ا ُّّْ اػ  َُِِ -ـا ألدد ا ج از ٕ :
ِٓ .صحس ػ ػ ا ه ػ ػرار ػ ػػرح موػ ػػصهرح ال ػ ػ  :القصضػ ػػي صوػ ػػر الػ ػػدرف ألهػ ػػد اا هػ ػػف ألمػ ػػر الهرضػ ػػصكم (ت
ٖٓٔا ػ ػػ)ا صحقػ ػػؽ :لج ػ ػ مشصو ػ ػ هإ ػ ػراؼ ػ ػػكر الػ ػػدرف طصلػ ػػبا ال ص ػ ػػر :ك ازرة ا كقػ ػػصؼ كال ػ ػػؤكف

ا

ىمر هصلككرتا ألصـ ال ر ُّّْ :اػ َُِِ -ـا ألدد ا ج از ّ :

ّٓ .صحس ا حكذم ه رح جصم الصرمذم :أهك التى محمد ألهد الرحمف هف ألهػد الػرحرـ المهػصركسكرل ت:
ُّّٓاػا ال ص ر :دار الكصب التممر – هرركتا ألدد ا ج از َُ :

ْٓ .صحس الذاكررف هتدة الحوف الحورف مػف كػىـ ػرد المر ػمرف :محمػد هػف ألمػي هػف محمػد هػف ألهػد
اا ال ػ ػػككص ي الرم ػ ػػي تَُِٓ :ا ػ ػػا ال ص ػ ػػر :دار القمػ ػػـ  -هرػ ػػركت – له ػ ػػصفا الطهت ػ ػ  :ا كل ػ ػ ا
ُْٖٗا ألدد ا ج از ُ :

ٓٓ .الصػػدلرس كالمدل ػػكف :حمػػصد هػػف محمػػد ا وػػصرم الشزرجػػي ال ػػتدم تُُْٖ :اػػا ل ص ػػر :مجمػ
الجصمت ا

ىمر هصلمدر الم كرة

ٔٓ .ص ػػذكرة الحس ػػصظ :ػػمس ال ػػدرف أه ػػك أله ػػد اا محم ػػد ه ػػف أحم ػػد ه ػػف ألمم ػػصف ه ػػف ىق ٍصرم ػػصز ال ػػذاهي ت:
ْٖٕا ػػا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممر ػ هرػػركت-له ػػصفا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُُْٗاػ ػُٖٗٗ -ـا ألػػدد
ا ج از ْ :
( ) ٜٔٛ

ٕٓ .الصرغرب كالصرارب مف الحدرث ال ررؼ :ألهػد التظػرـ هػف ألهػد القػكم هػف ألهػد ااا أهػك محمػدا زكػي
الػػدرف الم ػػذرم تٔٓٔ :ا ػػا صحقػػؽ :إه ػراارـ ػػمس الػػدرفا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممر ػ – هرػػركتا
الطهت  :ا كل ا ُُْٕا ألدد ا ج از ْ :

ٖٓ .ص مر م صر أهي ألهد الرحمف أحمد هف ترب هف ألمي ال صري كذكر المدل رف (كغرػر ذلػؾ مػف
السكارػػد) :أهػػك ألهػػد الػػرحمف أحمػػد هػػف ػػترب ه ػػف ألمػػي الش ار ػػص يا ال ػػصري تَّّ :اػػػا صحقػػؽ:

ال ػ ػررؼ ح ػػصصـ ه ػػف أل ػػصرؼ الت ػػك يا ال ص ػػر :دار ألػ ػصلـ السكار ػػد  -مكػ ػ المكرمػ ػ ا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ
ُِّْاػا ألدد ا ج از ُ :

ٗٓ .ص مر مف أشرج ـ الهشصرم كم ػمـ كمػص ا سػرد كػؿ كاحػد م مػص :أهػك ألهػد اا الحػصكـ محمػد هػف ألهػد

اا هػػف محمػػد هػػف حمدكرػػا هػػف يتػػرـ هػػف الحكػػـ الضػػهي الط مػػص ي ال ر ػػصهكرم المتػػركؼ هػػصهف الهرػ
تَْٓ :ا ػ ػػا صحقػ ػػؽ :كم ػ ػصؿ رك ػ ػػؼ الحػ ػػكتا ال ص ػ ػػر :مؤ ػ ػ الكصػ ػػب المقصفر ػ ػ ا دار الج ػ ػػصف –
هرركتا الطهت  :ا كل ا َُْٕا ألدد ا ج از ُ :

َٔ .الصتػدرؿ كالصجػررح ا لمػػف شػرج لػػا الهشػػصرم فػي الجػػصم الوػػحرح :أهػك الكلرػػد ػػمرمصف هػف شمػػؼ هػػف
ػػتد ه ػػف أر ػػكب هػػف كارث الصجره ػػي القرطه ػػي الهػػصجي ا دل ػػي تْْٕ :اػ ػػا صحقػػؽ :د .أه ػػك لهصهػ ػ

ح ػػرفا ال ص ػػر :دار الم ػكا لم ػػر كالصكزر ػ – الررػػصضا الطهت ػ  :ا كل ػ ا َُْٔ – ُٖٔٗا ألػػدد
ا ج از ّ :

ُٔ .صتررؼ ااؿ الصقدرس همراصب المكوكفرف هصلصدلرس :أهك السضؿ أحمد هف ألمي هػف محمػد هػف أحمػد

هف حجر الت قى ي تِٖٓ :اػا صحقػؽ :د .ألصوػـ هػف ألهػداا القررػكصيا ال ص ػر :مكصهػ الم ػصر –
ألمصفا الطهت  :ا كل ا َُّْ – ُّٖٗا ألدد ا ج از ُ :

ِٔ .صتمرقػػصت اهػػف ألمرمػػرف ألم ػ الكػػصفي الهػػف قدام ػ (إل ػ أكؿ كصػػصب الكقػػؼ كاػػك آشػػر مػػص ػػرح ال ػػر
رحما اا) :محمد هف وصلح هف محمد التمرمرف تُُِْ :اػا ألدد ا ج از ٓ :
ً
اله ً ٍرط :أهك الح ف ألمي هف أحمد هف محمػد هػف ألمػي الكاحػدما ال ر ػصهكرما ال ػصفتي ت:
ّٔ .الصَّ ٍس يرر ى
ْٖٔاػا صحقػؽ :أوػؿ صحقرقػا فػي (ُٓ) ر ػصل دكصػكراة هجصمتػ ا مػصـ محمػد هػف ػتكدا مػـ قصمػت
لج ألممر مف الجصمت ه هكا كص رقاا ال ص ر :ألمصدة الهحث التممي  -جصمتػ ا مػصـ محمػد هػف
تكد ا

ىمر .ا الطهت  :ا كل ا َُّْ اػا ألدد ا ج از  ِْ( ِٓ :كجز لمس صرس)

ْٔ .صس رر القرآف (كاػك اشصوػصر لصس ػرر المػصكردم) :أهػك محمػد ألػز الػدرف ألهػد التزرػز هػف ألهػد ال ػىـ
هف أهي القص ـ هف الح ف ال ممي الدم قيا الممقب ه مطصف التممص تَٔٔ :اػػ)ا صحقػؽ :الػدكصكر

ألهد اا هف إهراارـ الكاهيا ال ص ر :دار اهف حزـ – هرركتا الطهت  :ا كلػ ا ُُْٔاػػُٗٗٔ /ـا

ألدد ا ج از ّ :

( ٓ) ٜٔ

ٓٔ .صس ػػرر الق ػرآف التظػػرـ الهػػف أهػػي حػػصصـ :أهػػك محم ػد ألهػػد الػػرحمف هػػف محمػػد هػػف إدررػػس هػػف الم ػػذر
الصمرميا الح ظميا الرازم اهف أهي حػصصـ تِّٕ :اػػا صحقػؽ :أ ػتد محمػد الطرػبا ال ص ػر :مكصهػ
زار موطس الهصز  -المممك الترهر ال تكدر ا الطهت  :المصلم  ُُْٗ -اػ

ٔٔ .صس ػػرر الق ػرآف التظػػرـ :أهػػك السػػدا إ ػػمصألرؿ هػػف ألمػػر هػػف كمرػػر القر ػي الهوػػرم مػػـ الدم ػػقي ت:
ْٕٕاػ ػػا صحق ػػؽ :ػػصمي ه ػػف محم ػػد ػػىم ا ال ص ػػر :دار طرهػ ػ لم ػػر كالصكزرػ ػ ا الطهتػ ػ  :المص رػ ػ
َُِْاػ  ُٗٗٗ -ـا ألدد ا ج از ٖ :

ٕٔ .صس ػػرر القػ ػرآف :أهػػك المظس ػػرا م و ػػكر هػػف محم ػػد ه ػػف ألهػػد الجه ػػصر اه ػػف أحمػػد الم ػػركزل ال ػػمتص ي
الصمرمػػي الح سػػي مػػـ ال ػػصفتي تْٖٗ :ا ػػا صحق ػؽ :رص ػػر هػػف إه ػراارـ كغ ػػرـ هػػف ألهػػصس هػػف غ ػػرـا

ال ص ر :دار الكطفا الررصض – ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا ُُْٖاػُٕٗٗ -ـ

ٖٔ .الصس رر الق آر ي لمقرآف :ألهد الكررـ رك س الشطرب ت :هتد َُّٗاػا ال ص ػر :دار السكػر الترهػي –
القصارة

ٍو ٍػرًمَّر ه مػ ًد ار ػ و ح ًدرمًَّرػ و ً ىح ًصد ٍر ً
ٗٔ .الصس رر ال هكم م ىق ٍّدم ه صىأ ً
م الوَّػررح :شصلػد هػف ألهػد
ػث الصَّ ٍس ً ٍػر ًر الَّىه ًػك ٍّ
ى
ىى ى ى ى
ي ى
التزرػػز الهػػصصميا أو ػػؿ الكص ػػصب :دكصػػكرام م ػػف جصمتػػ ا مػػصـ هصلرر ػػصضا ال ص ػػر :دار ك ػػكز إ ػػهرمرص
لم ػػر كالصكزر ػ ا الررػػصض  -المممك ػ الترهر ػ ال ػػتكدر ا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُِّْ اػ ػ  َُُِ -ـا
ألدد ا ج از ( ِ :في صرقرـ م م ؿ كاحد)

َٕ .الصس رر الكاضح :الحجصزما محمد محمػكدا ال ص ػر :دار الجرػؿ الجدرػد – هرػركتا الطهتػ  :التص ػرة
 ُُّْ -اػ

ُٕ .الصس ػػرر الك ػػرط لمق ػرآف الكػررـ :مجمكأل ػ مػػف التممػػص هإ ػراؼ مجم ػ الهحػػكث ا

ػػىمر هػػص زارا

ال ص ػػر :ال ررػ ػ التصمػ ػ ل ػػركف المط ػػصه ا مرررػ ػ ا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ ا (ُّّٗ ا ػ ػ = ُّٕٗ ـ) -

(ُُْْ اػ = ُّٗٗ ـ)ا ألدد المجمدات َُ :مجمدات

ِٕ .الصس ػػرر الك ػػرط لمق ػرآف الك ػررـ :محمػػد ػػرد ط طػػصكما ال ص ػػر :دار ض ػ موػػر لمطهصأل ػ كال ػػر
كالصكزر ا السجصل – القصارةا الطهت  :ا كل ا صصرر ال رُٖٗٗ-ُٕٗٗ:ا ألدد ا ج از ُٓ

ّٕ .صس ػػرر مقصصػػؿ هػػف ػػمرمصف :أهػػك الح ػػف مقصصػػؿ هػػف ػػمرمصف هػػف ه ػػرر ا زدم الهمش ػ تَُٓ :ا ػػا
صحقؽ :ألهد اا محمكد حصصاا ال ص ر :دار إحرص الصراث – هرركتا الطهت  :ا كل  ُِّْ -اػ

ْٕ .صقررػػب الص ػػذرب :أهػػك السضػػؿ أحمػػد هػػف ألمػػي هػػف محمػػد هػػف أحمػػد هػػف حجػػر الت ػػقى ي (المصػػكف :
ِٖٓاػا صحقؽ :محمػد ألكامػ ا ال ص ػر :دار الر ػرد – ػكررصا الطهتػ  :ا كلػ ا َُْٔ – ُٖٔٗا
ألدد ا ج از ُ :

ٕٓ .الصقررد لمترف ركاة ال ف كالم ص رد :محمد هف ألهد الة ي هف أهي هكر هػف ػجصعا أهػك هكػرا متػرف
الدرفا اهف قط الح همي الهةػدادم تِٔٗ :اػػا صحقػؽ :كمػصؿ رك ػؼ الحػكتا ال ص ػر :دار الكصػب

التممر ا الطهت  :الطهت ا كل َُْٖ اػ  ُٖٖٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :
( ٔ) ٜٔ

َّ ً
المجص ًارؿ :أهك السػدا إ ػمصألرؿ هػف ألمػر هػف
كم ٍت ًرف المٍّىقصت كالضتسص ك ى
ٕٔ .الصَّ ٍكمرؿ في ى
الج ٍرح كالص ٍتدرؿ ى
كمرػػر القر ػػي الهوػػرم مػػـ الدم ػػقي (المصػػكف ْٕٕ :ا ػػا د ار ػ كصحقرػػؽ :د .ػػصدم هػػف محمػػد هػػف
ػػصلـ آؿ تمػػصفا ال ص ػػر :مركػػز ال تمػػصف لمهحػػكث كالد ار ػػصت ا

الرمفا الطهت  :ا كل ا ُِّْ اػ  َُُِ -ـا ألدد ا ج از ْ :

ػػىمر كصحقرػػؽ الص ػراث كالصرجم ػ ا

ٕٕ .صمشرص صصرر ر صهكر :أهك ألهد اا الحصكـ محمػد هػف ألهػد اا هػف محمػد هػف حمدكرػا هػف يتػرـ هػف
الحكػػـ الضػػهي الط مػػص ي ال ر ػػصهكرم المتػػركؼ هػػصهف الهرػ تَْٓ :اػػا صمشػػرص :أحمػػد هػػف محمػػد
هف الح ف هف أحمد المتركؼ هصلشمرس ال ر صهكرما ال ص ر :كصصهشص اهف ر ص – ط راف

ٖٕ .الصم رػػد لمػػص فػػي المكطػػأ مػػف المتػػص ي كا

ػػص رد :أهػػك ألمػػر رك ػػؼ هػػف ألهػػد اا هػػف محمػػد هػػف ألهػػد

الهػػر هػػف ألصوػػـ ال مػػرم القرطهػػي (المصػػكف ّْٔ :ا ػػا صحقرػػؽ :موػػطس هػػف أحمػػد التمػػكم ا محمػػد
ألهػػد الكهر ػػر الهكػػرما ال ص ػػر :ك ازرة ألم ػػكـ ا كقػػصؼ كال ػػؤكف ا

ُّٕٖ اػا ألدد ا ج از ِْ :

ػػىمر – المةػػربا أل ػػصـ ال ػػر:

ٕٗ .ص ػػكرر الحكالػػؾ ػػرح مكطػػأ مصلػػؾ :ألهػػد الػػرحمف هػػف أهػػي هكػػرا جػػىؿ الػػدرف ال ػػركطي تُُٗ :اػػا
ال ص ر :المكصه الصجصرر الكهرل – مورا ألصـ ال ر ُٗٔٗ - ُّٖٗ :اػا ألدد ا ج از ِ :

َٖ .ص ذرب ا

مص كالمةصت :أهك زكررص محري الدرف رحر هف ػرؼ ال ػككم تٕٔٔ :اػػا أل رػت ه ػرم

كصوػػحرحا كالصتمرػػؽ ألمرػػا كمقصهم ػ أوػػكلا :ػػرك التممػػص هم ػػصألدة إدارة الطهصألػ الم رررػ ا رطمػػب
مف :دار الكصب التممر ا هرركت – له صفا ألدد ا ج از ْ :

ُٖ .ص ذرب الص ذرب :أهك السضؿ أحمد هف ألمػي هػف محمػد هػف أحمػد هػف حجػر الت ػقى ي تِٖٓ :اػػا
ال ص ر :مطهت دارػرة المتػصرؼ ال ظصمرػ ا ال ػدا الطهتػ  :الطهتػ ا كلػ ا ُِّٔاػػا ألػدد ا جػ از :

ُِ

ِٖ .ص ذرب الكمصؿ في أ مص الرجػصؿ :رك ػؼ هػف ألهػد الػرحمف هػف رك ػؼا أهػك الحجػصجا جمػصؿ الػدرف
اهف الزكي أهي محمد القضصألي الكمهي المزم تِْٕ :اػ اصحقػؽ :د .ه ػصر ألػكاد متركؼاال ص ػر:
مؤ

الر صل – هرركتا الطهت  :ا كل ا ََُْ – َُٖٗا ألدد ا ج از ّٓ :

ّٖ .ص ذرب المة  :محمد هف أحمد هف ا زارم ال ركما أهك م وكر تَّٕ :اػا صحقؽ :محمػد ألػكض
مرألبا ال ص ر :دار إحرص الصراث الترهي – هرركتا الطهت  :ا كل ا ََُِـا ألدد ا ج از .ٖ :

ْٖ .الصكضػػرح ل ػػرح الجػػصم الوػػحرح :اهػػف الممقػػف ػراج الػػدرف أهػػك حسػػص ألمػػر هػػف ألمػػي هػػف أحمػػد
ال ػػصفتي الموػػرم تَْٖ :ا ػػا صحقػػؽ :دار السػػىح لمهحػػث التممػػي كصحقرػػؽ الص ػراثا ال ص ػػر :دار

ال ػكادرا دم ػػؽ – ػػكررصا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِْٗ ا ػ  ََِٖ -ـا ألػػدد ا جػ از  ّّ( ّٔ :ك ّ
أج از لمس صرس)

( ٕ) ٜٔ

ٖٓ .صر ػػرر الك ػررـ الػػرحمف فػػي صس ػػرر كػػىـ الم ػػصف :ألهػػد الػػرحمف هػػف صوػػر هػػف ألهػػد اا ال ػػتدم ت:
ُّٕٔاػ ػػا صحق ػػؽ :أله ػػد ال ػػرحمف ه ػػف مت ػػى المكرح ػػؽا ال ص ػػر :مؤ ػ ػ الر ػػصل ا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ

َُِْاػ  َََِ-ـا ألدد ا ج از ُ :

ٖٔ .المقػػصت  :محمػػد هػػف حهػػصف هػػف أحمػػد هػػف حهػػصف هػػف متػػصذ هػػف ىم ٍتهػ ىػدا الصمرمػػيا أهػػك حػػصصـا الػػدارميا
اله ػػصي ت ّْٓا ػػا طه ػ هإألص ػ  :ك ازرة المتػػصرؼ لمحككم ػ التصلر ػ ال در ػ ا صحػػت مراقه ػ  :الػػدكصكر
ي
محمد ألهد المترد شصف مدرر داررة المتصرؼ التممص ر ا ال ص ر :داررة المتػصرؼ التممص رػ هحرػدر آهػصد

الدكف ال دا الطهت  :ا كل ا ُّّٗ ا = ُّٕٗا ألدد ا ج از ٗ :

ٕٖ .جػصم ا حصدرػػث (كر ػصمؿ ألمػ جمػ الجكامػ لم ػػركط كالجػصم ا زاػػر كك ػكز الحقػػصرؽ لمم ػػصكلا
كالسػػصح الكهرػػر لم ه ػػص ) :ألهػػد الػػرحمف هػػف أهػػي هكػػرا جػػىؿ الػػدرف ال ػػركطي تُُٗ :اػ ػا ضػػهط
وكوا كشرج أحصدرما :فررؽ مػف الهػصحمرف هإ ػراؼ د ألمػ جمتػ (مسصػي الػدرصر الموػرر )ا طهػ

ألم

سق  :د ح ف ألهصس زك ا ألدد ا ج از ُّ :

ٖٖ .جػصم ا وػػكؿ فػػي أحصدرػػث الر ػػكؿ  :مجػػد الػػدرف أهػك ال ػػتصدات المهػػصرؾ هػػف محمػػد هػػف محمػػد هػػف

محمػػد اهػػف ألهػػد الكػررـ ال ػػرهص ي الجػػزرم اهػػف ا مرػػر تَٔٔاػػا صحقرػػؽ  :ألهػػد القػػصدر ا ر ػػؤكط -

الصصم صحقرؽ ه رر ألركفا ال ص ر  :مكصه الحمكا ي  -مطهت المىح  -مكصه دار الهرػصفا الطهتػ
 :ا كل

ٖٗ .ج ػػصم الصحو ػػرؿ ف ػػي أحك ػػصـ الم ار ػػرؿ :و ػػىح ال ػػدرف أه ػػك ػػترد شمر ػػؿ ه ػػف كركم ػػدم ه ػػف أله ػػد اا

الدم قي التىري تُٕٔ :اػا صحقؽ :حمدم ألهد المجرد ال ػمسيا ال ص ػر :ألػصلـ الكصػب – هرػركتا
الطهت  :المص ر ا َُْٕ – ُٖٔٗا ألدد ا ج از ُ :

َٗ .جصم التمكـ كالحكـ في رح شم رف حدرمص مف جكام الكمـ :زرف الدرف ألهد الرحمف هػف أحمػد هػف
رجػ ػػب هػ ػػف الح ػ ػػفا ال ى ػ ػػىميا الهةػ ػػدادما مػ ػػـ الدم ػ ػػقيا الح همػ ػػي تٕٗٓ :ا ػ ػػا صحقػ ػػؽ :ػ ػػترب
ا ر ػػصؤكط  -إه ػراارـ هػػصجسا ال ص ػػر :مؤ ػ الر ػػصل – هرػػركتا الطهت ػ  :ال ػػصهت ا ُِِْاػ ػ -
ََُِـا ألدد ا ج از ( ِ :في مجمد كاحد)

ُٗ .الجػػصم

حك ػػصـ القػ ػرآف = صس ػػرر القرطه ػػي :أهػػك ألهػػد اا محم ػػد هػػف أحم ػػد هػػف أهػػي هك ػػر هػػف ف ػػرح

ا وػصرم الشزرجػػي ػمس الػػدرف القرطهػي تُٕٔ :اػػا صحقرػؽ :أحمػػد الهردك ػي مكاهػراارـ أطسػػرشا
ال ص ر :دار الكصب المورر – القصارةا الطهت  :المص ر ا ُّْٖاػ  ُْٗٔ -ـا ألػدد ا جػ از َِ :
جز ا (في َُ مجمدات)

ِٗ .الجػػرح كالصتػػدرؿ :أهػػك محمػػد ألهػػد الػػرحمف هػػف محمػػد هػػف إدررػػس هػػف الم ػػذر الصمرمػػيا الح ظمػػيا
الػرازم اهػػف أهػػي حػػصصـ تِّٕ :ا ػػا ال ص ػػر :طهت ػ مجمػػس دار ػرة المتػػصرؼ التممص ر ػ  -هحرػػدر آهػػصد

الدكف – ال دا دار إحرص الصراث الترهي – هرركتا الطهت  :ا كل إُُِ اػ ُِٓٗـ
( ٖ) ٜٔ

ّٗ .الج ػكاار المضػػر فػػي طهقػػصت الح سر ػ  :ألهػػد القػػصدر هػػف محمػػد هػػف وػػر اا القر ػػيا أهػػك محمػػدا
محري الدرف الح سي (المصػكف ٕٕٓ :اػػا ال ص ػر :مرػر محمػد كصػب شص ػا – كراص ػيا ألػدد ا جػ از :

ِ

ْٗ .حص ػػر ال ػ دم ألمػ

ػ ف اهػػف مصجػػا = كسصر ػ الحصج ػ فػػي ػػرح ػ ف اهػػف مصجػػا :محمػػد هػػف ألهػػد

ال صدم الصصكما أهك الح فا كر الدرف ال دم تُُّٖ :اػا ال ص ر :دار الجرػؿ  -هرػركتا هػدكف

طهت

ٓٗ .حمر ا كلرػص كطهقػصت ا وػسرص  :أهػك تػرـ أحمػد هػف ألهػد اا هػف أحمػد هػف إ ػحصؽ هػف مك ػ هػف
م راف ا وه ص ي تَّْ :اػػا ال ص ػر :ال ػتصدة  -هجػكار محصفظػ موػرا ُّْٗا ػ ُْٕٗ -ـا

ألدد ا ج از َُ :

ٔٗ .شىو ػ صػػذارب ص ػػذرب الكمػػصؿ فػػي أ ػػمص الرجػػصؿ (كألمرػػا إصحػػصؼ الشصو ػ هصوػػحرح الشىو ػ

لمتىم ػ الحػػصفظ الهػػصرع ألمػػي هػػف وػػىح الػػدرف الكككهػػص ي الو ػ تص ي :أحمػػد هػػف ألهػػد اا هػػف أهػػي
الشرر هف ألهد التمرـ الشزرجي ا وصرم ال ػصألدم الرم ػيا وػسي الػدرف ت :هتػد ِّٗاػػا صحقػؽ:
ألهػػػد السصػػػصح أهػػػك غػػػدةا ال ص ػػػر :مكصػ ػػب المطهكأل ػػصت ا

الطهت  :الشصم ا ُُْٔ اػا ألدد ا ج از ُ :

ػػىمر /دار اله ػػصرر  -حم ػػب  /هرػ ػػركتا

ٕٗ .الدر الم مكر :ألهد الرحمف هف أهي هكرا جىؿ الػدرف ال ػركطي تُُٗ :اػػا ال ص ػر :دار السكػر –
هرركتا ألدد ا ج از ٖ :

ٖٗ .دركاف ا

ىـ :ػمس الػدرف أهػك المتػصلي محمػد هػف ألهػد الػرحمف هػف الةػزم تُُٕٔ :اػػا صحقػؽ:

ػػرد ك ػػركم ح ػػفا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممرػ ا هرػػركت – له ػػصفا الطهتػ  :ا كلػ ا ُُُْ ا ػ -

َُٗٗ ـا ألدد ا ج از ْ :

ٗٗ .در ػكاف الضػػتسص كالمصػػرككرف كشمػػؽ مػػف المج ػػكلرف كمقػػصت فػػر ـ لػػرف :ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا
محمػػد هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف ىق ٍصرمػػصز الػػذاهي تْٕٖ :ا ػػا صحقػػؽ :حمػػصد هػػف محمػػد ا وػػصرما
ال ص ر :مكصه ال ض الحدرم – مك ا الطهت  :المص ر ا ُّٕٖ اػ  ُٕٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ََُ .ذكر أ مص الصصهترف كمف هتداـ ممف وحت ركارصا ألف المقصت أل د الهشصرم كم مـ :أهك الح ػف
ألمػػي هػػف ألمػػر هػػف أحمػػد هػػف م ػػدم هػػف م ػػتكد هػػف ال تمػػصف هػػف در ػػصر الهةػػدادم الػػدارقط ي ت:

ّٖٓاػ ػػا صحق ػػؽ :ه ػػكراف الضػ ػ صكم  /كم ػػصؿ رك ػػؼ الح ػػكتا ال ص ػػر :مؤ ػ ػ الكص ػػب المقصفرػ ػ -
هرركت – له صفا الطهت  :ا كل ا َُْٔاػ ُٖٗٓ -ـا ألدد ا ج از ِ :

َُُ .ذكر أ ػمص مػف صكمػـ فرػا كاػك مكمػؽ :ػمس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف ألممػصف هػف
ىق ٍصرمػصز الػػذاهي تْٕٖ :اػػا صحقػػؽ :محمػد ػػككر هػػف محمػػكد الحػصجي أمررػػر المرػػصدر يا ال ص ػػر:
مكصه الم صر – الزرقص ا الطهت  :ا كل ا َُْٔاػ ُٖٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :
( ٗ) ٜٔ

َُِ .ذرػػؿ [طهقػػصت الحسػػصظ لمػػذاهي] :ألهػػد الػػرحمف هػػف أهػػي هكػػرا جػػىؿ الػػدرف ال ػػركطي تُُٗ :ا ػػا
صحقؽ :ال ر زكررص ألمرراتا ال ص ر :دار الكصب التممر ا ألدد ا ج از ُ :

كرػػا (تِْٖ :اػػا
َُّ .رجػػصؿ وػػحرح م ػػمـ :أحمػػد هػػف ألمػػي هػػف محمػػد هػػف إهػراارـا أهػػك هكػػر اهػػف ىم ٍ يج ى
صحقؽ :ألهػد اا المرمػيا ال ص ػر :دار المترفػ – هرػركتا الطهتػ  :ا كلػ ا َُْٕا ألػدد ا جػ از :
ِ

َُْ .الر صل التممر  :ل تدم هف م دم ال ص ميا ال ص ر :ألمصدة الهحػث التممػي هصلجصمتػ ا

المدر ال هكر ا المممك الترهر ال تكدر ا الطهت َُِْ :اػُِٖٗ/ـا ألدد ا ج از ّ :

ػىمر ا

َُٓ .الػػركاة المقػػصت المػػصكمـ فػػر ـ همػػص ال ركجػػب رداػػـ :ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف أحمػػد هػػف

ألممػػصف هػػف قى ٍصرمػػصز الػػذاهي تْٕٖ :ا ػػا صحقػػؽ :محمػػد إه ػراارـ المكوػػميا ال ص ػػر :دار اله ػػصرر
ا ىمر  -هرركت – له صفا الطهت  :ا كل ا ُُِْاػ ُِٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :
َُٔ .الزكصة في ا ػىـ فػي ضػك الكصػصب كال ػ  -مس ػكـا كم زلػ ا ً
كح ىك هػـا كفكارػدا كأحكػصـا ك ػركطا
كم ػػصرؿ :د .ػػترد ه ػػف ألم ػػي ه ػػف كا ػػؼ القحط ػػص يا ال ص ػػر :مرك ػػز ال ػػدألكة كا ر ػػصد هصلقو ػػبا
الطهت  :المصلم ا ُُّْ اػ  ََُِ -ـا ألدد ا ج از ُ :

َُٕ .هؿ ال دل كالر صدا في ررة شرر التهصدا كذكر فضصرما كأألىـ هكصا كأفتصلا كأحكالا فػي المهػدأ
كالمتػػصد :محمػػد هػػف رك ػػؼ الوػػصلحي ال ػػصمي (المصػػكف ِْٗ :اػػ)ا صحقرػػؽ كصتمرػػؽ :ال ػػر ألػػصدؿ
أحمػػد ألهػػد المكجػػكدا ال ػػر ألمػػي محمػػد متػػكضا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممر ػ هرػػركت – له ػػصفا

الطهت  :ا كل ا ُُْْ اػ  ُّٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُِ :

َُٖ .م ػػم ا حصدرػػث الضػػترس كالمكضػػكأل كأمراػػص ال ػػرئ فػػي ا مػ  :أهػػك ألهػػد الػػرحمف محمػػد صوػػر
الػػدرفا هػػف الحػػصج ػػكح هػػف جػػصصي هػػف آدـا ا

ػػقكدرم ا لهػػص ي تَُِْ :ا ػػا دار ال ػػر :دار

المتػػصرؼا الررػػصض  -الممكم ػ الترهر ػ ال ػػتكدر ا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُُِْ اػ ػ  ُِٗٗ /ـا ألػػدد

ا ج از ُْ :

َُٗ .ػ ف اهػػف مصجػػا :اهػػف مصج ػ أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف رزرػػد القزكر ػػيا كمصج ػ ا ػػـ أهرػػا رزرػػد ت:
ِّٕا ػػا صحقرػػؽ :محمػػد ف ػؤاد ألهػػد اله ػػصقيا ال ص ػػر :دار إحرػػص الكصػػب الترهر ػ  -فروػػؿ ألر ػػ

الهصهي الحمهيا ألدد ا ج از ِ :

َُُ .ػ ف أهػػي داكد :أهػػك داكد ػػمرمصف هػػف ا

ػػتث هػػف إ ػػحصؽ هػػف ه ػرر هػػف ػػداد هػػف ألمػػرك ا زدم

ال ٍّ ًج ٍ ػػصص ي تِٕٓ :اػػػا صحقػػؽ :محمػػد محرػػي الػػدرف ألهػػد الحمرػػدا ال ص ػػر :المكصهػػ التوػػرر ا
وردا – هرركتا ألدد ا ج از ْ :

ُُُ .ػ ف الصرمػػذم :محمػػد هػػف ألر ػ هػػف ى ػ ٍػكرة هػػف مك ػ هػػف الضػػحصؾا الصرمػػذما أهػػك ألر ػ ت:
ِٕٗاػا صحقرؽ كصتمرؽ:أحمد محمػد ػصكر (ج ػ ُا ِ)ا كمحمػد فػؤاد ألهػد الهػصقي (ج ػ ّ)ا مكاهػراارـ
( ٘) ٜٔ

ألطػكة ألػكض المػدرس فػي ا زاػر ال ػررؼ (ج ػ ْا ٓ)ا ال ص ػر :ػرك مكصهػ كمطهتػ موػػطس
الهصهي الحمهي – مورا الطهت  :المص ر ا ُّٓٗ اػ  ُٕٗٓ -ـاألدد ا ج از  ٓ :أج از

ُُِ .ؤاالت اهف الج رد هي زكررص رحر هف مترف :أهػك زكررػص رحرػ هػف متػرف هػف ألػكف هػف زرػصد هػف
ه طصـ هف ألهد الرحمف المرم هصلكال ا الهةدادم تِّّ :اػا صحقؽ :أحمد محمد كر ػرؼا دار

ال ر :مكصه الدار  -المدر الم كرةا الطهت  :ا كل ا َُْٖاػا ُٖٖٗـا ألدد ا ج از ُ :

ُُّ .ؤاالت أهي ألهرد اآلجرم أهص داكد ال ج صص ي في الجرح كالصتدرؿ :أهك داكد ػمرمصف هػف ا

ػتث

هػػف إ ػػحصؽ هػػف ه ػػرر هػػف ػػداد هػػف ألمػػرك ا زدم ال ً
ٍّج ٍ ػػصص ي تِٕٓ :اػ ػا صحقػػؽ :محمػػد ألمػػي
قص ػػـ التم ػػرما ال ص ػػر :ألم ػػصدة الهح ػػث التمم ػػي هصلجصمتػ ػ ا ػػىمر ا المدر ػ ػ الم ػػكرةا المممكػ ػ

الترهر ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا َُّْاػُّٖٗ/ـا ألدد ا ج از ُ :

ُُْ .ػ ػؤاالت ال ػ ػػممي لم ػ ػدارقط ي :محمػ ػػد هػ ػػف الح ػ ػػرف هػ ػػف محمػ ػػد هػ ػػف مك ػ ػ هػ ػػف شصلػ ػػد هػ ػػف ػ ػػصلـ
ال ر صهكرما أهك ألهد الرحمف ال ممي تُِْ :اػا صحقرؽ :فررػؽ مػف الهػصحمرف هإ ػراؼ كأل صرػ د/
تد هف ألهد اا الحمرد ك د /شصلد هف ألهد الػرحمف الجرر ػيا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِْٕ ا ػا ألػدد

ا ج از ُ :

ُُٓ .ػػرر أألػػىـ ال ػػهى ا ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف قى ٍصرمػػصز الػػذاهي
اتْٕٖ :اػا ال ص ر :دار الحدرث -القصارةا الطهت ُِْٕ :اػََِٔ-ـا ألدد ا ج از ُٖ :
التكرم الح همػيا
ُُٔ .ذرات الذاب في أشهصر مف ذاب  :ألهد الحي هف أحمد هف محمد اهف التمصد ى
أه ػػك الس ػػىح تَُٖٗ :اػ ػػا صحقر ػػؽ :محم ػػكد ا ر ػػصؤكطا ش ػػرج أحصدرم ػػا :أله ػػد الق ػػصدر ا ر ػػصؤكطا
ال ص ػ ػػر :دار اه ػ ػػف كمر ػ ػػرا دم ػ ػػؽ – هر ػ ػػركتا الطهتػ ػ ػ  :ا كل ػ ػ ا َُْٔ اػ ػ ػ  ُٖٗٔ -ـا أل ػ ػػدد

ا ج از ُُ :

ُُٕ .ال رح الكهرر (المطهكع م المق

كا وصؼ) :مس الدرف أهك السرج ألهػد الػرحمف هػف محمػد هػف

أحمػػد هػػف قدام ػ المقد ػػي ت ِٖٔ :ا ػػا صحقرػػؽ :الػػدكصكر ألهػػد اا هػػف ألهػػد المح ػػف الصركػػي -
الػػدكصكر ألهػػد السصػػصح محمػػد الحمػػكا ال ص ػػر :اجػػر لمطهصأل ػ كال ػػر كالصكزر ػ كا ألػػىفا القػػصارة -
جم كرر مور الترهر ا الطهت  :ا كل ا ُُْٓ اػ  ُٗٗٓ -ـا ألدد ا ج از َّ :

ُُٖ .رح

ف أهي داكد :أهك محمد محمكد هف أحمد هف مك

هػف أحمػد هػف ح ػرف الةرصػصه الح سػ

هػػدر الػػدرف التر ػ تٖٓٓ :ا ػػا صحقػػؽ :أهػػك الم ػػذر شصلػػد هػػف إه ػراارـ الموػػرما ال ص ػػر :مكصه ػ

الر د – الررصضا الطهت  :ا كل ا َُِْ اػ  ُٗٗٗ-ـا ألدد ا ج از  ٔ( ٕ :كمجمد ف صرس)

ُُٗ .رح

ف أهي داكدا ألهد المح ف هف حمد هف ألهد المح ف هف ألهد اا هف حمد التهصد الهدر

َُِ .ػػرح ػ ف ال ػػصري الم ػػم «ذشر ػرة التقه ػ فػػي ػػرح المجصه ػ » :.محمػػد هػػف ألمػػي هػػف آدـ هػػف
الكلَّػ ًػكما ال ص ػػر :دار المتػراج الدكلرػ لم ػػر [ج ػ ُ  - ]ٓ -دار آؿ هػػركـ لم ػػر
مك ػ ا مرػػكهي ى
كالصكزر [جػ ٔ ]َْ -ا الطهت  :ا كل ا ألدد ا ج از  َْ( ِْ :كمجمداف لمس صرس)
( ) ٜٔٙ

ًً ً ً ً
ُُِ .ى ػػرح ً
ً
هس ىكا ًرػ ًد يم ٍ ػًمـ :ألرػػصض هػػف مك ػ هػػف
الم ٍتًمػًػـ ى
ٍي ى
كمػػص يؿ ي
الم ى ػ َّػم إ ى
وػحرح يم ٍ ػمـ ل ىمقصضػ ألىرػػصض ي
رحرػ ًإ ػم ً
صألرؿا
ألرصض هف ألمركف الرحوهي ال هصيا أهك السضؿ تْْٓ :اػا صحقػؽ :الػدكصكر ٍ ى ٍ ى
ال ص ػػر :دار الكفػػص لمطهصأل ػ كال ػػر كالصكزر ػ ا موػػرا الطهتػ  :ا كل ػ ا ُُْٗ اػ ػ  ُٖٗٗ -ـا
ألدد ا ج از ٖ :

ُِِ .ودق الصطكع في ا

ىـ  -مس كـا كفضصرؿا كآدابا كأ كاع في ضك الكصصب كال ػ  :د .ػترد

هف ألمي هف كاػؼ القحطػص يا ال ص ػر :مطهتػ

كا ألىفا الررصضا ألدد ا ج از ُ :

ػسررا الررػصضا صكزرػ  :مؤ ػ الجرر ػي لمصكزرػ

ُِّ .وػػىة الم ػػصفر  -مس ػكـا كأ ػكاعا كآدابا كدرجػػصتا كأحكػػصـ فػػي ضػػك الكصػػصب كال ػ  :د .ػػترد
هف ألمي هف كاػؼ القحطػص يا ال ص ػر :مطهتػ

ػسررا الررػصضا صكزرػ  :مؤ ػ الجرر ػي لمصكزرػ

كا ألىفا الررصضا ألدد ا ج از ُ :

ُِْ .الضػػتسص كالمصركك ػػكف :أه ػػك أله ػػد الػػرحمف أحم ػػد ه ػػف ػػترب ه ػػف ألم ػػي الش ار ػػص يا ال ػػصري ت:
َّّاػػا صحقػػؽ :محمػػكد إه ػراارـ ازرػػدا ال ص ػػر :دار الػػكألي – حمػػبا الطهتػ  :ا كل ػ ا ُّٔٗا ػػا
ألدد ا ج از ُ :

ُِٓ .الض ػػتسص كالمصركك ػػكف :جم ػػصؿ ال ػػدرف أه ػػك الس ػػرج أله ػػد ال ػػرحمف ه ػػف ألم ػػي ه ػػف محم ػػد الج ػػكزم ت:
ٕٗٓا ػ ػػا حقػ ػػؽ :ألهػ ػػد اا القصضػ ػػيا ال ص ػ ػػر :دار الكصػ ػػب التممر ػ ػ – هرػ ػػركتا الطهت ػ ػ  :ا كل ػ ػ ا
َُْٔا ألدد ا ج از ِ × ّ :

ُِٔ .الطهت  :ا كل ا ََِِ ـا ألدد ا ج از َُ :ا التص ر ف صرس

ُِٕ .طهقػػصت الحسػػصظ :ألهػػد الػػرحمف هػػف أهػػي هكػػرا جػػىؿ الػػدرف ال ػػركطي تُُٗ :ا ػػا ال ص ػػر :دار
الكصب التممر – هرركتا الطهت  :ا كل ا َُّْا ألدد ا ج از ُ :

ُِٖ .طهقصت الح صهم  :أهك الح رف اهف أهي رتمػ ا محمػد هػف محمػد تِٓٔ :اػػا صحقػؽ :محمػد حصمػد
السقيا ال ص ر :دار المترف – هرركتا ألدد ا ج از ِ :

ُِٗ .الطهقػػصت الكهػػرل :أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف ػػتد هػػف م ر ػ ال ص ػػمي هػػصلكال ا الهوػػرما الهةػػدادم
المتركؼ هصهف تد تَِّ :اػا صحقؽ :إح صف ألهصسا ال ص ر :دار وػصدر – هرػركتا الطهتػ :

ا كل ا ُٖٔٗ ـا ألدد ا ج از ٖ :

َُّ .طهقػصت شمرسػ هػف شرػصط :أهػك ألمػرك شمرسػ هػف شرػصط هػف شمرسػ ال ػرهص ي التوػسرم الهوػػرم ت:
َِْاػا ركار  :أهي ألمػراف مك ػ هػف زكررػص هػف رحرػ الص ػصرم (ت ؽ ّ اػػ) ا محمػد هػف أحمػد
هػ ػػف محمػ ػػد ا زدم (ت ؽ ّ اػ ػ ػػا صحقػ ػػؽ :د ػ ػ رؿ زكصراال ص ػ ػػر :دار السكػ ػػر لمطهصأل ػ ػ كال ػ ػػر

كالصكزر ا

ال ر ُُْْ :اػ = ُّٗٗ ـا ألدد ا ج از ُ :

ُُّ .ألمػؿ الصرمػذم الكهرػر :محمػد هػف ألر ػ هػف ى ٍػكرة هػف مك ػ هػف الضػحصؾا الصرمػذما أهػك ألر ػ
تِٕٗ :اػ ػػا رصه ػػا ألمػ ػ كص ػػب الج ػػصم  :أه ػػك طصل ػػب القصض ػػيا صحق ػػؽ :و ػػهحي ال ػػصمراري ا أه ػػك
( ) ٜٔٚ

المتػػصطي ال ػػكرم ا محمػػكد شمرػػؿ الوػػتردما ال ص ػػر :ألػػصلـ الكصػػب ا مكصهػػ ال ضػػ الترهرػػ –
هرركتا الطهت  :ا كل ا َُْٗا ألدد ا ج از ُ :

ُِّ .ألمـ أوػكؿ السقػا  :ألهػد الكاػصب شػىؼ ت ُّٕٓ :اػػا ال ص ػر  :مكصهػ الػدألكة  -ػهصب ا زاػر
(ألف الطهت المصم لدار القمـ)ا الطهت  :ألف الطهت المصم لدار القمـاألدد ا ج از ُ :

ُّّ .ألمدة القصرم رح وحرح الهشصرم :أهك محمد محمكد هػف أحمػد هػف مك ػ هػف أحمػد هػف ح ػرف
الةرصػػصه الح س ػ هػػدر الػػدرف التر ػ تٖٓٓ :ا ػػا ال ص ػػر :دار إحرػػص الص ػراث الترهػػي – هرػػركتا
ألدد ا ج از ُِ × ِٓ :

ُّْ .غصر ال صر في طهقصت الق ار  :مس الدرف أهك الشرػر اهػف الجػزرما محمػد هػف محمػد هػف رك ػؼ
تّّٖ :ا ػ ػػا ال ص ػ ػػر :مكصه ػ ػ اهػ ػػف صرمر ػ ػ ا الطهت ػ ػ  :أل ػ ػػي ه ػ ػرم كؿ م ػ ػرة ألػ ػػصـ ُُّٓاػ ػ ػ ج.
هرج ص ار را ألدد ا ج از ّ :

ُّٓ .غررب الحدرث :أهك مرمصف حمد هػف محمػد هػف إهػراارـ هػف الشطػصب اله ػصي المتػركؼ هصلشطػصهي
ت ّٖٖ :ا ػػا صحقػػؽ :ألهػػد الك ػررـ إه ػراارـ الةرهػػصكما شػػرج أحصدرمػػا :ألهػػد القرػػكـ ألهػػد رب ال هػػيا

ال ص ر :دار السكر– دم ؽا ألصـ ال ر َُِْ :اػ ُِٖٗ -ـا ألدد ا ج از ّ :

ُّٔ .غررب الحدرث :أهك محمد ألهد اا هف م مـ هف قصرهػ الػدر كرم تِٕٔ :اػػا صحقػؽ :د .ألهػد اا
الجهكرما ال ص ر :مطهت التص ي– هةدادا الطهت  :ا كل ا ُّٕٗا ألدد ا ج از ّ:

ُّٕ .فػػصح الهػػصب فػػي الك ػ كا لقػػصب :أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف إ ػػحصؽ هػػف محمػػد هػػف رحر ػ هػػف ىم ٍ ػ ىػدم
التهػدم تّٗٓ :اػػا صحقػػؽ :أهػك قصرهػ ظػػر محمػد السصررػصهيا ال ص ػػر :مكصهػ الكػكمر  -ال ػػتكدر
– الررصضا الطهت  :ا كل ا ُُْٕاػ ُٗٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُّٖ .فػػصح الهػػصب فػػي الك ػ كا لقػػصب :أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف إ ػػحصؽ هػػف محمػػد هػػف رحر ػ هػػف ىم ٍ ػ ىػدم

التهدم تّٗٓ :اػا حقؽ :أهك قصره ظر محمد السصررصهيا ال ص ػر :مكصهػ الكػكمر  -ال ػتكدر –

الررصضا الطهت  :ا كل ا ُُْٕاػ ُٗٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُّٗ .فقػػا ا دألرػ كا ذكػػصر :ألهػػد الػػرزاؽ هػػف ألهػػد المح ػػف الهػػدرا ال ص ػػر :الككرػػتا الطهتػ  :المص ر ػ ا
ُِّْاػََِّ/ـا ألدد ا ج از ّ :

َُْ .فقػػا ال ػ  :ػػرد ػػصهؽ تَُِْ :ا ػػا ال ص ػػر :دار الكصػػصب الترهػػيا هرػػركت – له ػػصفا لطهت ػ :
المصلم ا ُّٕٗ اػ  ُٕٕٗ -ـ

تصد زرزكر

الحصج
ُُْ .فقا التهصدات ألم المذاب الح همي:
ٌ
ُِْ .فقا التهصدات ألم المذاب الح سي :الحصج جصح الحمهي

الحصج ػ كككػػب ألهرػػدا ال ص ػػر :مطهت ػ ا
ُّْ .فقػػا التهػػصدات ألم ػ المػػذاب المػػصلكي:
ٌ
كررصا الطهت  :ا كل َُْٔ اػ  ُٖٗٔ -ـ
( ) ٜٔٛ

ػػص ا دم ػػؽ –

ُْْ .فػػي ظ ػػىؿ القػ ػرآف :ػػرد قط ػػب إهػ ػراارـ ح ػػرف ال ػػصرهي تُّٖٓ :اػ ػػا ال ص ػػر :دار ال ػػركؽ -
هرركت -القصارةا الطهت  :ال صهت أل ر  ُُِْ -اػ

ُْٓ .ق ػػكت المةص ػػذم ألمػ ػ ج ػػصم الصرم ػػذم :أله ػػد ال ػػرحمف ه ػػف أه ػػي هك ػػرا ج ػػىؿ ال ػػدرف ال ػػركطي ت:
ُُٗاػػا إألػػداد الطصلػػب :صوػػر هػػف محمػػد هػػف حصمػػد الةررهػػيا إ ػراؼ :فضػػرم ا

ػػصصذ الػػدكصكر/

ػػتدم ال ص ػػميا ال ص ػػر :ر ػػصل ال ػػدكصكراة  -جصمتػ ػ أـ الق ػػرلا مكػ ػ المكرمػ ػ  -كمرػ ػ ال ػػدألكة

كأوكؿ الدرفا ق ـ الكصصب كال

ا ألصـ ال ر ُِْْ :اػا ألدد ا ج از ِ :

ُْٔ .الكص ؼ في مترف مف لا ركار في الكصب ال ص  :مس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف

ألممصف هف ىق ٍصرمصز الذاهي تْٕٖ :اػا صحقػؽ :محمػد ألكامػ أحمػد محمػد مػر الشطرػبا ال ص ػر:
ألمكـ القػرآفا جػدةا الطهتػ  :ا كلػ ا ُُّْ ا ػ ُِٗٗ -
دار القهم لممقصف ا ىمر  -مؤ

ـ

ُْٕ .الكصمؿ في ضتسص الرجصؿ :أهك أحمد هف ألػدم الجرجػص ي تّٔٓ :اػػا صحقرػؽ :ألػصدؿ أحمػد ألهػد

المكجكد-ألمي محمد متكضا صرؾ في صحقرقا :ألهد السصػصح أهػك ػ ا ال ص ػر :الكصػب التممرػ -
هرركت-له صفا الطهت  :ا كل ا ُُْٖاػُٕٗٗـ

ُْٖ .كصصب الضتسص  :محمػد هػف إ ػمصألرؿ هػف إهػراارـ هػف المةرػرة الهشػصرما أهػك ألهػد اا تِٓٔ :اػػا
صحقؽ :أهك ألهد اا أحمد هف إهراارـ هف أهي التر رفا ال ص ر :مكصهػ اهػف ألهػصسا الطهتػ  :ا كلػ

ُِْٔاػََِٓ/مػا ألدد ا ج از ُ :

ُْٗ .كصػػصب التػػرف :أهػػك ألهػػد الػػرحمف الشمرػػؿ هػػف أحمػػد هػػف ألمػػرك هػػف صمػػرـ السراارػػدم الهوػػرم ت:
َُٕا ػػا صحقػػؽ :د م ػػدم المشزكمػػيا د إه ػراارـ ال ػػصمراريا ال ص ػػر :دار كمكصهػػ ال ػػىؿا ألػػدد

ا ج از ٖ :

َُٓ .الك ػػصؼ ألػػف حقػػصرؽ غػكامض الص زرػػؿ :أهػػك القص ػػـ محمػػكد هػػف ألمػػرك هػػف أحمػػدا الزمش ػػرم جػػصر
اا تّٖٓ :اػ ػػا ال ص ػػر :دار الكص ػػصب التره ػػي – هر ػػركتا الطهتػ ػ  :المصلمػ ػ  َُْٕ -ا ػ ػا ألػػػدد

ا ج از ْ :

ُُٓ .الك ػؼ الحمرػث ألمػف رمػي هكضػ الحػدرث :هراػصف الػدرف الحمهػي أهػك الكفػص إهػراارـ هػف محمػد هػػف
شمرػػؿ الطراهم ػػي ال ػػصفتي ػػهط اهػػف التجمػػي تُْٖ :ا ػػا صحقػػؽ :وػػهحي ال ػػصمراريا ال ص ػػر:
ألػ ػػصلـ الكصػ ػػب ا مكصه ػ ػ ال ض ػ ػ الترهر ػ ػ – هرػ ػػركتا الطهت ػ ػ  :ا كل ػ ػ ا َُْٕ – ُٕٖٗا ألػ ػػدد

ا ج از ُ :

ُِٓ .الك ػ كا

ػػمص  :م ػػمـ هػػف الحجػػصج أهػػك الح ػػف الق ػػررم ال ر ػػصهكرم تُِٔ :اػػ)ا صحقػػؽ :ألهػػد

الرحرـ محمد أحمد الق قرما ال ص ر :ألمصدة الهحث التممػي هصلجصمتػ ا

ػىمر ا المدر ػ الم ػكرةا

المممك الترهر ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا َُْْاػُْٖٗ/ـا ألدد ا ج از ِ :
( ) ٜٜٔ

ُّٓ .الككاكب ال ررات في مترف مف الركاة المقصت :هركصت هف أحمد هػف محمػد الشطرػبا أهػك الهركػصتا
زرػػف الػػدرف اهػػف الكرػػصؿ تِٗٗ :اػػا صحقػػؽ :ألهػػد القرػػكـ ألهػػد رب ال هػػيا ال ص ػػر :دار المػػأمكف ػ
هرركتا الطهت  :ا كل ػ ُُٖٗـا ألدد ا ج از ِ :

ُْٓ .لهػػصب الصأكرػػؿ فػػي متػػص ي الص زرػػؿ :ألػػى الػػدرف ألمػي هػػف محمػػد هػػف إهػراارـ هػػف ألمػػر ال ػػرحي أهػػك
الح فا المتركؼ هصلشصزف تُْٕ :اػا صحقؽ :صوحرح محمد ألمي ػصارفا ال ص ػر :دار الكصػب

التممر – هرركتا الطهت  :ا كل  ُُْٓ -اػ

ُٓٓ .المهصب في ص ػذرب ا

ػصب :أهػك الح ػف ألمػي هػف أهػي الكػرـ محمػد هػف محمػد هػف ألهػد الكػررـ هػف

ألهد الكاحد ال رهص ي الجزرما ألز الدرف اهف ا مرر تَّٔ :اػا ال ص ر :دار وصدر – هرركت

ُٔٓ .ل صف المرزاف :أهك السضؿ أحمد هف ألمي هػف محمػد هػف أحمػد هػف حجػر الت ػقى ي تِٖٓ :اػػا
صحقؽ :ألهد السصصح أهك غدةا ال ص ر :دار اله صرر ا

ىمر

ُٕٓ .لتمػػؿ كمترف ػ الرجػػصؿ :أهػػك ألهػػد اا أحمػػد هػػف محمػػد هػػف ح هػػؿ هػػف اػػىؿ هػػف أ ػػد ال ػػرهص ي ت:
ُِْا ػػا صحقػػؽ :كوػػي اا هػػف محمػػد ألهػػصسا ال ص ػػر :دار الشػػص ي ا الررػػصضا لطهت ػ  :المص ر ػ ا
ُِِْ اػ  َُِ -ـا ألدد ا ج از ّ :

ُٖٓ .المصسػػؽ كالمسصػػرؽ فػػرمف ذكػػر هك رصػػا مػػف الػػركاة فػػي الكصػػب ال ػػص (م ػػصم مػػف حكلر ػ كمر ػ أوػػكؿ
الدرف كالدألكة هصلم كفر ) :رك ؼ هف جكدة رس رك ؼ الداكدما ال ص ػر :دار ا ػدلس لمطهصألػ -
هرف الككـا مورا ألدد ا ج از ُ :

ُٗٓ .المصس ػػؽ كالمسص ػػرؽ :أه ػػك هك ػػر أحم ػػد ه ػػف ألم ػػي ه ػػف مصه ػػت الشطر ػػب الهة ػػدادم تّْٔ :اػ ػػا د ار ػ ػ

كصحقرػػؽ :الػػدكصكر محمػػد وػػصدؽ آرػػدف الحصمػػدما ال ص ػػر :دار القػػصدرم لمطهصألػ كال ػػر كالصكزرػ ا

دم ؽا الطهت  :ا كل ا ُُْٕ اػ  ُٕٗٗ -ـا ألدد ا ج از ّ :

َُٔ .المجصه ػ مػػف ال ػ ف = ال ػ ف الوػػةرل لم ػػصري :أهػػك ألهػػد الػػرحمف أحمػػد هػػف ػػترب هػػف ألمػػي
الش ار ػػص يا ال ػػصري تَّّ :اػ ػػا صحقر ػػؽ :أله ػػد السص ػػصح أه ػػك غ ػػدةا ال ص ػػر :مكص ػػب المطهكأل ػػصت
ا

ىمر – حمبا الطهت  :المص ر ا َُْٔ – ُٖٔٗا ألدد ا ج از  ٖ( ٗ :كمجمد لمس صرس)

ُُٔ .المجركحرف مػف المحػدمرف كالضػتسص كالمصػرككرف :محمػد هػف حهػصف هػف أحمػد هػف حهػصف هػف متػصذ
اله صي تّْٓ :اػا صحقؽ :محمكد إهػراارـ ازرػدا ال ص ػر:
هف ىم ٍت ى
هدا الصمرميا أهك حصصـا الدارميا ي
دار الكألي – حمبا الطهت  :ا كل ا ُّٔٗاػا ألدد ا ج از ّ :
ُِٔ .المجمكع رح الم ذب ((م صكمم ال هكي كالمطرتي))ا :أهك زكررص محري الدرف رحر هػف ػرؼ

ال ككم (المصكف ٕٔٔ :اػ)ا ال ص ر :دار السكر
ً
ً
الحػصكـا  :اهػف الممقػف ػراج الػدرف
ُّٔ.
ػصدرؾ أهػي ألهػد اا ى
صدراؾ الحصفظ الػ ٌذاهي ألمػ يم ى
مشصور ا ى
ي
أهك حسص ألمر هف ألمي هف أحمد ال صفتي المورم تَْٖ :اػا صحقرؽ ىكد ار :جػ ُا ِ :ىألهػد
التزرػػز آؿ َّ
حمرػػدا ال ص ػػر :ىد يار
اا هػػف حمػػد ى
المحرػ ىػدافا ج ػ ػ ّ  :ٕ -ى ػػتد هػػف ىألهػػد اا ه ػػف ىألهػػد ى
( ٕٓٓ )

الت ً
صوػ ىػم ا الررػػصض  -المممكػ الترهر ػ ال ػػتكدر ا الطهت ػ  :ا كلػ ا ُُُْ ا ػػا ألػػدد ا ج ػ از ٖ :
ى
(ٕ كمجمد لمس صرس)

ُْٔ .مشصوػػر السق ػػا ا

ػػىمي ف ػػي ضػػك القػ ػرآف كال ػ ػ  :محم ػػد هػػف إهػ ػراارـ ه ػػف أله ػػد اا الص ػػكرجرما

ال ص ػػر :دار أوػػدا المجصمػ ا المممكػ الترهر ػ ال ػػتكدر ا الطهتػ  :الحصدرػ أل ػرةا ُُّْ اػ ػ -

ََُِ ـا ألدد ا ج از ُ :

ُٓٔ .مشصوػػر الكصمػػؿ فػػي الضػػتسص  :أحمػػد هػػف ألمػػي هػػف ألهػػد القػػصدرا أهػػك التهػػصس الح ػػر ي التهرػػدما

صقػػي الػػدرف المقررػػزم تْٖٓ :اػػػا صحقػػؽ :أرمػػف هػػف ألػػصرؼ الدم ػػقيا ال ص ػػر :مكصهػػ ال ػ -
مور  /القصارةا الطهت  :ا كل ا ُُْٓاػ ُْٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُٔٔ .مشصور الكصمؿ في الضتسص  :أحمد هف ألمي هف ألهد القصدرا أهك التهصس الح ر ي التهرػدما صقػي
الدرف المقررزم تْٖٓ :اػػا صحقػؽ :أرمػف هػف ألػصرؼ الدم ػقيا ال ص ػر :مكصهػ ال ػ  -موػر /

القصارةا الطهت  :ا كل ا ُُْٓاػ ُْٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُٕٔ .مشصوػػر صػػصرر دم ػػؽ الهػػف أل ػػصكر :محمػػد هػػف مكػػرـ هػػف ألم ػ ا أهػػك السضػػؿا جمػػصؿ الػػدرف اهػػف
م ظػػكر اال وػػصرم الركرست ػ ا فررقػ تُُٕ :ا ػػا صحقػػؽ :ركحر ػ ال حػػصسا ررػػصض ألهػػد الحمرػػد
مػرادا محمػػد مطرػ ا دار ال ػػر :دار السكػػر لمطهصألػ كالصكزرػ كال ػػرا دم ػػؽ – ػػكررصا الطهتػ :

ا كل ا َُِْ اػ ُْٖٗ -ـا ألدد ا ج از ِٗ :

ُٖٔ .مشصور صس رر اهف كمرر( :اشصوصر كصحقرؽ) محمد ألمي الوصهك يا ال ص ر :دار القػرآف الكػررـا
هرركت – له صفا الطهت  :ال صهت ا َُِْ اػ  ُُٖٗ -ـا ألدد ا ج از ّ :

ُٗٔ .المشصمط ػػرف  :و ػػىح ال ػػدرف أه ػػك ػػترد شمر ػػؿ ه ػػف كركم ػػدم ه ػػف أله ػػد اا الدم ػػقي التىر ػػي ت:

ُٕٔاػا صحقؽ :د .رفتت فكزم ألهد المطمبا ألمي ألهد الهص ط مزردا ال ص ر :مكصه الشػص جي –

القصارةا الطهت  :ا كل ا ُُْٕاػ ُٗٗٔ -ـا ألدد ا ج از ُ :

َُٕ .المدل رف :أحمد هف ألهد الرحرـ هف الح رف الكردم ال ارزرص ي مػـ الموػرما أهػك زرألػ كلػي الػدرفا
اهف التراقي تِٖٔ :اػا صحقؽ :د رفتت فكزم ألهد المطمبا د .صفػذ ح ػرف حمػصدا ال ص ػر :دار

الكفص ا الطهت  :ا كل ُُْٓاػا ُٓٗٗـا ألدد ا ج از ُ :

ُُٕ .الم ار رؿ :أهك محمد ألهد الرحمف هف محمد هف إدررس هف الم ػذر الصمرمػيا الح ظمػيا الػرازم اهػف
أهػػي حػػصصـ تِّٕ :اػػا صحقػػؽ :ػػكر اا تمػ اا قكجػػص يا ال ص ػػر :مؤ ػ الر ػػصل – هرػػركتا
الطهت  :ا كل ا ُّٕٗا ألدد ا ج از ُ :

ُِٕ .مرقػػصة المسػػصصرح ػػرح م ػػكصة الموػػصهرح :ألمػػي هػػف ( ػػمطصف) محمػػدا أهػػك الح ػػف ػػكر الػػدرف المػػى

ال ركم القصرم تَُُْ :اػا ال ص ر :دار السكرا هرػركت – له ػصفا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِِْا ػ -
ََِِـا ألدد ا ج از ٗ :
( ٕٔٓ )

ُّٕ .مركرصت غزكة ح رف كحوصر الطصرؼ :إهراارـ هف إهػراارـ قررهػيا ال ص ػر :ألمػصدة الهحػث التممػي
هصلجصمت ا ىمر ا المدر ال هكر ا المممك الترهر ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا ُُِْاػ
ُْٕ .الم ػػصًلؾ ف ػػي ػػرح يم ىكطَّ ػػأ مصل ػػؾ :القصض ػػي محم ػػد ه ػػف أله ػػد اا أه ػػك هك ػػر ه ػػف التره ػػي المت ػػصفرم
اال ػػهرمي الم ػػصلكي تّْٓ :اػ ػػا قػ ػرأم كألمٌػػؽ ألمر ػػا :محم ػػد ه ػػف الح ػػرف ال ػػمرمص ي كألصر ػ ػ ه ػػت
الةػرب ا
ضػصكما ال ص ػر :ىدار ى
الح ػرف ال ػمرمص يا ق َّػدـ لػا :رك ػؼ القىىر ى
ُِْٖ اػ  ََِٕ -ـا ألدد ا ج از  ٕ( ٖ :كجز لمس صرس)

ػىميا الطهتػ  :ا كلػ ا

ُٕٓ .الم ػ د الجػػصم ا حققػػا كرصهػػا كضػػهط وػػا :محمػػكد محمػػد شمرػػؿا ال ص ػػر :دار الجرػػؿ لمطهصأل ػ

كال ػػػر كالصكزرػ ػ ا هرػػػركتا ال ػػػرك المصحػػػدة لصكزرػ ػ الو ػػحؼ كالمطهكألػػػصتا الككرػ ػػتا الطهتػ ػ :

ا كل ا ُُّْ اػ  ُّٗٗ -ـا ألدد ا ج از  َِ( ِِ :جز كمجمداف ف صرس)

ُٕٔ .الم د المكضكألي الجصم لمكصب الت رة :و رب ألهد الجهػصرا ألػدد ا جػ از ِِ :ا ألػصـ ال ػر:
َُِّ

ُٕٕ .م صرؽ ا كار الكاصج كمطصل ا
هف آدـ هف مك

رار اله صج في رح

ف ا مصـ اهف مصجػا :محمػد هػف ألمػي

ا ال ص ػر :دار المة ػيا الررػصض  -المممكػ الترهرػ ال ػتكدر ا الطهتػ  :ا كلػ ا

ُِْٕ اػ  ََِٔ -ـا ألدد ا ج از ْ :

ُٖٕ .م صارر ألممػص ا موػصر كأألػىـ فق ػص ا قطػصر :محمػد هػف حهػصف هػف أحمػد هػف حهػصف هػف متػصذ

اله ػػصي تّْٓ :اػػا حققػػا ككمقػػا كألمػػؽ ألمرػػا :مػػرزكؽ
هػػف ىم ٍتهػ ىػدا الصمرمػػيا أهػػك حػػصصـا الػػدارميا ي
ألم إهػراارـا ال ص ػر :دار الكفػص لمطهصألػ كال ػر كالصكزرػ – الم وػكرةا الطهتػ  :ا كلػ ُُُْ
اػ  ُُٗٗ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ُٕٗ .م ػػكصة الموػػصهرح :محمػػد هػػف ألهػػد اا الشطرػػب التمػػرما أهػػك ألهػػد ااا كلػػي الػػدرفا الصهررػػزم ت:
ُْٕا ػػا صحقػػؽ :محمػػد صوػػر الػػدرف ا لهػػص يا ال ص ػػر :المكصػػب ا

المصلم ا ُٖٓٗا ألدد ا ج از ّ :

ػػىمي – هرػػركتا الطهت ػ :

َُٖ .موػػصهرح ال ػ ا  :محرػػي ال ػ ا أهػػك محمػػد الح ػػرف هػػف م ػػتكد هػػف محمػػد هػػف الس ػ ار الهةػػكم
ال ػػصفتي ت ُٓٔ :اػ ػػا صحقر ػػؽ :ال ػػدكصكر رك ػػؼ أله ػػد ال ػػرحمف المرأل ػػميا محم ػػد ػػمرـ إهػ ػراارـ
ػػمصرةا جمػػصؿ حمػػدم الػػذاهيا ال ص ػػر :دار المترف ػ لمطهصألػ كال ػػر كالصكزرػ ا هرػػركت – له ػػصفا

الطهت  :ا كل ا َُْٕ اػ  ُٖٕٗ -ـا األدد ا ج از ْ :

ُُٖ .متػػصلـ الص زرػػؿ فػػي صس ػػرر الق ػرآف = صس ػػرر الهةػػكم :محرػػي ال ػ ا أهػػك محمػػد الح ػػرف هػػف م ػػتكد
الهةكم تَُٓ :اػا صحقػؽ :حققػا كشػرج أحصدرمػا محمػد ألهػد اا ال مػر  -ألممػصف جمتػ ضػمررر

 -ػػمرمصف م ػػمـ الح ػػرشا ال ص ػػر :دار طرهػ ػ لم ػػر كالصكزرػ ػ ا الطهتػ ػ  :الراهتػ ػ ا ُُْٕ ا ػ ػ -

ُٕٗٗ ـا ألدد ا ج از ٖ :
( ٕٕٓ )

ُِٖ .متػػصلـ ال ػ فا كاػػك ػػرح ػ ف أهػػي داكد :أهػػك ػػمرمصف حمػػد هػػف محمػػد هػػف إه ػراارـ هػػف الشطػػصب
اله ػػصي المت ػػركؼ هصلشطػػصهي تّٖٖ :اػ ػػا ال ص ػػر :المطهتػػ التممرػ ػ – حمػػبا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ
ُُّٓ اػ  ُِّٗ -ـ

ُّٖ .متجـ الوحصه  :أهك الح رف ألهد الهصقي هػف قػص

هػف مػرزكؽ هػف كامػؽ ا مػكم هػصلكال الهةػدادم

تُّٓ :اػ ػػا صحقػػػؽ :و ػػىح هػػػف ػػػصلـ الموػ ػراصيا ال ص ػػػر :مكصهػ ػ الةره ػػص ا مررػ ػ  -المدر ػ ػ

الم كرةا الطهت  :ا كل ا ُُْٖا ألدد ا ج از ّ :

ُْٖ .المتجػػـ الوػػةرر لػػركاة ا مػػصـ اهػػف جررػػر الطهػػرم :أكػػرـ هػػف محمػػد زرػػصدة السػػصلكجي ا مػػرما صقػػدرـ:
ألمػػي ح ػػف ألهػػد الحمرػػد ا مػػرما ال ص ػػر :الػػدار ا مرر ػ ا ا ردف  -دار اهػػف ألسػػصفا القػػصارةا ألػػدد

ا ج از ( ِ :في صرقرـ م م ؿ كاحد)

ُٖٓ .متجـ ركخ الطهرم الذرف ركل أل ـ في كصها الم دة المطهكأل  :أكرـ هف محمػد زرػصدة السػصلكجي
ا مػػرما صقػػدرـ :ال ػػر هص ػػـ هػػف فروػػؿ الج ػكاهرةا ال ػػر

ػػمرـ هػػف ألرػػد ال ىلػػيا ال ػػر ألمػػي هػػف

ح ػػف الحمهػػيا ال ػػر محمػػد هػػف ألهػػد الػػرزاؽ الرألػػكدا ال ػػر م ػ كر هػػف ح ػػف ػػممصفا ال ص ػػر:

الدار ا مرر ا ا ردف  -دار اهػف ألسػصفا القػصارةا الطهتػ  :ا كلػ ا ُِْٔ ا ػ  ََِٓ -ـا األػدد

ا ج از ُ :

ُٖٔ .المتجـ في م صها أ صمي المحدمرف :أهك السضؿ ألهرداا هف ألهد اا هف أحمد هػف رك ػؼ ال ػركم
تَْٓ :اػػ)ا صحقػػؽ :ظػػر محمػػد السصررػػصهيا ال ص ػػر :مكصهػ الر ػػد – الررػػصضا الطهتػ  :ا كلػ ا
ُُُْا ألدد ا ج از ُ :

ُٕٖ .مترف الرجصؿ ألف رحرػ هػف متػرف كفرػا ألػف ألمػي هػف المػدر ي كأهػي هكػر هػف أهػي ػره كمحمػد
هف ألهػد اا هػف مرػر كغرػراـ /ركارػ أحمػد هػف محمػد هػف القص ػـ هػف محػرز :أهػك زكررػص رحرػ هػف
مترف هف ألكف هف زرصد هف ه طصـ هف ألهد الػرحمف المػرم هػصلكال ا الهةػدادم تِّّ :قا صحقػؽ:

الجػػز ا كؿ :محمػػد كصمػػؿ القوػػصرا ال ص ػػر :مجم ػ المةػػ الترهرػػ – دم ػػؽا الطهتػػ  :ا كل ػ ا
َُْٓاػا ُٖٓٗـا ألدد ا ج از ِ :

ُٖٖ .مترف ألمكـ الحدرث :أهػك ألهػد اا الحػصكـ محمػد هػف ألهػد اا هػف محمػد هػف حمدكرػا هػف يتػرـ هػف
الحك ػػـ الض ػػهي الط م ػػص ي ال ر ػػصهكرم المت ػػركؼ ه ػػصهف الهرػ ػ تَْٓ :ا ػ ػا صحق ػػؽ :ال ػػرد متظ ػػـ
ح ػػرفا ال ص ػػػر :دار الكص ػػب التممرػ ػ – هرػػػركتا الطهتػ ػ  :المص رػ ػ ا ُّٕٗا ػ ػ ُٕٕٗ -ـا ألػػػدد

ا ج از ُ :

ُٖٗ .المتمػـ ه ػػركخ الهشػصرم كم ػػمـ :أهػك هكػػر محمػد هػػف إ ػمصألرؿ هػػف شمسػكف ت ّٔٔ اػػ)اصحقؽ :أهػػك
أله ػػد ال ػػرحمف أل ػػصدؿ ه ػػف ػػتدا ال ص ػػر :دار الكص ػػب التممرػ ػ – هر ػػركتا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ ا أل ػػدد

ا ج از ُ :
( ٖٕٓ )

َُٗ .المتمػػـ ه ػػركخ الهشػػصرم كم ػػمـ :أهػػك هكػػر محمػػد هػػف إ ػػمصألرؿ هػػف شمسػػكف تّٔٔ اػػا صحقػػؽ :أهػػك
أله ػػد ال ػػرحمف أل ػػصدؿ ه ػػف ػػتدا ال ص ػػر :دار الكص ػػب التممرػ ػ – هر ػػركتا الطهتػ ػ  :ا كلػ ػ ا أل ػػدد

ا ج از ُ :

ُُٗ .المتك ألم مذاب ألصلـ المدر ػ «ا مػصـ مصلػؾ هػف أ ػس» :أهػك محمػد ألهػد الكاػصب هػف ألمػي هػف
الحؽارال ص ػ ػػر :المكصه ػ ػ
وػ ػػر المتمهػ ػػي الهةػ ػػدادم المػ ػػصلكي تِِْ :ا ػ ػػا صحقػ ػػؽ :حمػ ػػرش ألهػ ػػد
ٌ

الصجصررػ ا موػػطس أحمػػد الهػػصز  -مكػ المكرمػ ا أوػػؿ الكصػػصب :ر ػػصل دكصػػكراة هجصمتػ أـ القػػرل
همك المكرم ا ألدد ا ج از ( ّ :في صرقرـ م م ؿ كاحد)

ُِٗ .المتػػرف فػػي طهقػػصت المحػػدمرف :ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف ىق ٍصرمػػصز
الذاهي تْٕٖ :اػا صحقؽ :د .امصـ ألهد الرحرـ تردا ال ص ػر :دار السرقػصف  -ألمػصف – ا ردفا

الطهت  :ا كل ا َُْْا ألدد ا ج از ُ :

ُّٗ .المتػػرف فػػي طهقػػصت المحػػدمرف :ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف ىق ٍصرمػػصز

الػ ػػذاهي تْٕٖ :ا ػ ػػا صحقػ ػػؽ :د .امػ ػػصـ ألهػ ػػد الػ ػػرحرـ ػ ػػتردا ال ص ػ ػػر :دار السرقػ ػػصف  -ألمػ ػػصف –

ا ردفاالطهت  :ا كل ا َُْْا ألدد ا ج از ُ :

ُْٗ .مةص ي ا شرصر في رح أ صمي رجػصؿ متػص ي اآلمػصر :أهػك محمػد محمػكد هػف أحمػد هػف مك ػ هػف
أحمػػد هػػف ح ػػرف الةرصػػصه الح س ػ هػػدر الػػدرف التر ػ تٖٓٓ :ا ػػا صحقرػػؽ :محمػػد ح ػػف محمػػد

ح ػػف إ ػػمصألرؿا ال ص ػػر :دار الكصػػب التممر ػ ا هرػػركت – له ػػصفا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُِْٕ اػ ػ -

ََِٔ ـا ألدد ا ج از ّ :

ُٓٗ .المة ػي فػػي الضػػتسص  :ػػمس الػػدرف أهػػك ألهػػد اا محمػػد هػػف أحمػػد هػػف ألممػػصف هػػف ىق ٍصرمػػصز الػػذاهي
تْٕٖ :اػاصحقؽ :الدكصكر كر الدرف ألصر
ُٔٗ .المة ػػي الهػػف قدامػ  :أهػػك محمػػد مكفػػؽ الػػدرف ألهػػد اا هػػف أحمػػد هػػف محمػػد هػػف قدامػ الجمػػصألرمي
المقد ي مـ الدم قي الح هميا ال رر هػصهف قدامػ المقد ػي تَِٔ :اػػا ال ص ػر :مكصهػ القػصارةا

الطهت  :هدكف طهت ا ألدد ا ج از َُ :ا صصرر ال رُّٖٖ :اػ ُٖٗٔ -ـ

ُٕٗ .المسػػصصرح فػػي ػػرح الموػػصهرح :الح ػػرف هػػف محمػػكد هػػف الح ػػفا مظ ػػر الػػدرف َّ
الزٍرػ ىػدا ي الكػػكفي
َّ
ظ ً رم ت ِٕٕ :اػػا صحقرػػؽ كد ار ػ  :لج ػ مشصوػ مػػف
ػصلم ٍ
الضػر يرر ال ٍّ ػػررازم ى
الحىسػػي الم ػ ي
كر هػ ي
المحقق ػػرف هإ ػ ػراؼ :ػػكر ال ػػدرف طصل ػػبا ال ص ػػر :دار ال ػ ػكادرا كا ػػك م ػػف إو ػػدارات إدارة المقصفػ ػ
ا

ىمر  -ك ازرة ا كقصؼ الككرصر ا الطهت  :ا كل ا ُّّْ اػ  َُِِ -ـا ألدد ا ج از ٔ :

ا

ىمر ا المدر الم كرةا المممك الترهر ال تكدر ا الطهت  :ا كل ا َُْٖاػا ألدد ا ج از ِ:

ُٖٗ .المقص في رد الك  :ػمس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف ألممػصف هػف ىق ٍصرمػصز الػذاهي
تْٕٖ :ا ػ ػػا صحقػ ػػؽ :محمػ ػػد وػ ػػصلح ألهػ ػػد التزرػ ػػز الم ػ ػرادا ال ص ػ ػػر :المجمػ ػػس التممػ ػػي هصلجصمت ػ ػ

( ٕٗٓ )

ُٗٗ .ىمػ ٍػف صىكمَّػػـ فرػػا الػ َّػدارقط ي فػػي كصػػصب ال ػ ف مػػف الضػػتسص كالمصػػرككرف كالمج ػػكلرف (فرػػا أكمػػر مػػف
مصرصي صرجم لر ت في ف الدارقط ي المطهكع) :محمد هف ألهد الرحمف هف محمد هف أحمػد هػف
الصقػػي ػػمرمصف هػػف حمػزة المقد ػػي مػػـ الوػػصلحي صوػػر الػػدرف المتػػركؼ هػػصهف زررػػؽ تَّٖ :اػػا
صحقػػؽ :أهػػك ألهػػد اا ح ػػرف هػػف ألكص ػ ا ال ص ػػر :ك ازرة ا كقػػصؼ كال ػػؤكف ا

ػػىمر هدكلػ قطػػرا

الطهت  :ا كل ا ُِْٖ اػ  ََِٕ -ـا ألدد ا ج از ُ :

ََِ .م ص ػ ال ػؤؿ ألمػ ك ػػصرؿ الكوػكؿ إلػ

ػػمصرؿ الر ػكؿ وػم اا ألمرػا كآلػػا ك ػمـ :ألهػد اا هػػف

ػرمي ال ػػحصرما مػػـ المراكألػػيا مػػـ المكػػي تَُُْ :ا ػػا
ػػترد هػػف محمػػد ألهػػصدم المٌحجػػي الحضػ ٌ
ال ص ر :دار الم صج – جدةا الطهت  :المصلم ا ُِْٔ اػ  ََِٓ /ـا ألدد ا ج از ْ :

َُِ .الم ؿ التذب المكركد رح ف ا مصـ أهي داكد :محمكد محمد شطصب ال ػهكيا أل ػي هصحقرقػا
كصوحرحا :أمرف محمكد محمد شطصب ( ًمف هتد الجز ٔ)ا ال ص ر :مطهت اال صقصم ا القػصارة –
مورا الطهت  :ا كل ا ُُّٓ  ُّّٓ -اػا ألدد ا ج از َُ :

َِِ .مك كأل أقكاؿ أهي الح ف الدارقط ي في رجػصؿ الحػدرث كألممػا :مجمكألػ مػف المػؤلسرف (الػدكصكر
محمػػد م ػػدم الم ػػممي  -أ ػػرؼ م وػػكر ألهػػد الػػرحمف  -ألوػػصـ ألهػػد ال ػػصدم محمػػكد  -أحمػػد

ألهػػد الػػرزاؽ ألرػػد  -أرمػػف إه ػراارـ الزاممػػي  -محمػػكد محمػػد شمرػػؿ)ا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ََُِ ـا
ال ص ر :ألصلـ الكصب لم ر كالصكزر  -هرركتا له صف

َِّ .مك ػػكأل أقػ ػكاؿ ا م ػػصـ أحم ػػد ه ػػف ح ه ػػؿ ف ػػي رج ػػصؿ الح ػػدرث كألمم ػػاا جمػ ػ كصرصر ػػب :ال ػػرد أه ػػك
المتػػصطي ال ػػكرم  -أحمػػد ألهػػد الػػرزاؽ ألرػػد  -محمػػكد محمػػد شمرػػؿا دار ال ػػر :ألػػصلـ الكص ػػبا

الطهت  :ا كل ا ُُْٕ اػ  ُٕٗٗ /ـا ألدد ا ج از ْ :

َِْ .مك كأل السقا ا

ىمي :محمد هف إهراارـ هػف ألهػد اا الصػكرجرما ال ص ػر :هرػت ا فكػصر الدكلرػ ا

الطهت  :ا كل ا َُّْ اػ  ََِٗ -ـا ألدد ا ج از ٓ :

َِٓ .مك كأل السقا ا

ىمي :محمد هف إهراارـ هف ألهد اا الصكرجرما ال ص ر :هرػت ا فكػصر الدكلرػ ا

الطهت  :ا كل ا َُّْ اػ  ََِٗ -ـا ألدد ا ج از ٓ :

َِٔ .مرزاف االألصداؿ في قد الرجػصؿ :ػمس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف ألممػصف هػف ىق ٍصرمػصز
الذاهي تْٕٖ :اػا صحقرؽ :ألمي محمد الهجصكما ال ص ػر :دار المترفػ لمطهصألػ كال ػرا هرػركت
– له صفا الطهت  :ا كل ا ُِّٖ اػ  ُّٗٔ -ـا ألدد ا ج از ْ :

َِٕ .مرزاف االألصداؿ في قد الرجػصؿ :ػمس الػدرف أهػك ألهػد اا محمػد هػف أحمػد هػف ألممػصف هػف ىق ٍصرمػصز
الذاهي تْٕٖ :اػا صحقرؽ :ألمي محمد الهجصكما ال ص ػر :دار المترفػ لمطهصألػ كال ػرا هرػركت
– له صفا الطهت  :ا كل ا ُِّٖ اػ  ُّٗٔ -ـا ألدد ا ج از ْ :

َِٖ .المر ػػر ف ػػي ألم ػػـ صشػ ػرر الح ػػدرث ال ه ػػكم :أه ػػك ذر أله ػػد الق ػػصدر ه ػػف مو ػػطس ه ػػف أله ػػد ال ػػرزاؽ
المحمدما ال ص ر :هحث م كر في مجم جصمت ا هصر ََُِـ.ا ألدد ا ج از ُ :
( ٕ٘ٓ )

َِٗ .مػؿ ال هػػصؿ همتجػػـ الرجػػصؿ الػػذرف صػرجـ ل ػػـ فضػػرم ال ػػر المحػػدث أهػك إ ػػحصؽ الحػػكر ياي مػ مػػف
كصب :ال ر أهي إ حصؽ الحكر يا جمتا كرصها :أهك ألمرك أحمد هف ألطرػ الككرػؿا ال ص ػر :دار

اهف ألهصسا مورا الطهت  :ا كل ا ُّّْ اػ  َُِِ -ـا ألدد ا ج از ْ :

َُِ .شب ا فكصر في ص قرح مهص ي ا شهصر في رح متص ي اآلمصرا  :أهػك محمػد محمػكد هػف أحمػد هػف
مك

هف أحمد هف ح رف الةرصصه الح س هدر الدرف التر

هػػف إه ػراارـا ال ص ػػر :ك ازرة ا كقػػصؼ كال ػػؤكف ا

تٖٓٓ :اػا صحقؽ :أهك صمػرـ رص ػر

ػػىمر – قطػػرا الطهت ػ  :ا كل ػ ا ُِْٗ اػ ػ -

ََِٖ ـا ألدد ا ج از  ُٔ( ُٗ :ك ّ أج از ف صرس)

ُُِ .رػػؿ ا كطػػصر :محمػػد هػػف ألمػػي هػػف محمػػد هػػف ألهػػد اا ال ػػككص ي الرم ػػي تَُِٓ :اػػا صحقرػػؽ:
ألوػصـ الػػدرف الوػػهصهطيا ال ص ػػر :دار الحػدرثا موػػرا الطهتػ  :ا كلػ ا ُُّْا ػ ُّٗٗ -ـا

ألدد ا ج از ٖ :

ُِِ .ال دار كا ر صد في مترف أاؿ المق كال داد :أحمد هف محمد هف الح ػرف هػف الح ػفا أهػك وػر
الهشصرم الكىهصذم تّٖٗ :اػا صحقؽ :ألهد اا المرميا ال ص ػر :دار المترفػ – هرػركتا الطهتػ :

ا كل ا َُْٕا ألدد ا ج از  :جز اف في صرقرـ كاحد م م ؿ

ُِّ .الػكافي هصلكفرػػصت :وػػىح الػػدرف شمرػػؿ هػػف أرهػػؾ هػػف ألهػػد اا الوػػسدم تْٕٔ :اػػا صحقػػؽ :أحمػػد
ا ر ػ ػػصؤكط كصركػ ػػي موػ ػػطس ا ال ص ػ ػػر :دار إحرػ ػػص الص ػ ػراث – هرػ ػػركتا ألػ ػػصـ ال ػ ػػرَُِْ:اػ ػ ػ-
َََِـا ألدد ا ج از ِٗ :

ُِْ .الك ػػرط ف ػػي صس ػػرر القػ ػرآف المجرػػد :أه ػػك الح ػػف ألم ػػي هػػف أحم ػػد هػػف محم ػػد ه ػػف ألم ػػي الكاح ػػدما
ال ر صهكرما ال صفتي تْٖٔ :اػا صحقرؽ كصتمرؽ :ال ػر ألػصدؿ أحمػد ألهػد المكجػكدا ال ػر ألمػي
محمػػد متػػكضا الػػدكصكر أحمػػد محمػػد وػػررةا الػػدكصكر أحمػػد ألهػػد الة ػػي الجمػػؿا الػػدكصكر ألهػػد
الرحمف ألكرسا قدما كقرظا :ا

صصذ الػدكصكر ألهػد الحػي السرمػصكما ال ص ػر :دار الكصػب التممرػ ا

هرركت – له صفا الطهت  :ا كل ا ُُْٓ اػ  ُْٗٗ -ـا ألدد ا ج از ْ :
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املــــــالحق
 فيظز آّاث انقزآنْت.
 فيزص أطزاف انحذّث.
 فيزص انزًاة.

فيرس اآليات القرآنية
م

اآلية

ً
كف
ىر ٍتقمي ى
َّال ًصي ىكص يكا ىألىم ٍر ىص

ؾ ًم ٍف ك ار ً الحجر ً
َّ ً
ات أى ٍكمىيريا ٍـ ىال
صدكى ى
رف ير ى ي
ُ .بإً َّف الذ ى
ي يى
ىى
ِ .ب ى ىرقيك يؿ ال ىس ىص ي ًم ىف الَّ ً
صس ىمص ىكَّال يا ٍـ ىأل ٍف ًق ٍهىمصً ً يـ
ؾ ًفي ال َّمص ً
ب ىك ٍج ً ى
ّ .ب ىق ٍد ى ىرل صىىقم ى
ى
ً
صأل يد ً
بال ر صىًكم القى ً
رف
ْ.
الم ٍؤ ًم ى
ى
ى ىٍ
كف م ىف ي
صت ج ى ه ً
ٓ .بلى ٍرس ألمى الَّ ًذرف آم يكا كأل ًمميكا الوَّػصلًح ً
َّ
ً ً
آم يػكا ىك ىأل ًمميػكا
ي
ى
ى ى ىى
ى ى
رمػص طىت يمػكا إ ىذا ىمػص اصقى ٍػكا ىك ى
ػصح ف ى
الوصلًحصتً
َّ ى
ض ًم ىف اٍل ىش ٍر ًط ا ى ٍ ىكد
بك يكميكا ىكا ٍ ىريهكا ىحصَّ ىرصىىهَّر ىف لى يك يـ اٍل ىش ٍرطي ا ٍىه ىر ي
ٔ .ى
ػكت ًمػ ٍػف ظي ي ً
ػكت ًم ػ ٍػف
كرىاػػصا ىكلى ًكػ َّػف اٍلهًػ َّػر ًم ػ ىػف اصَّقىػػ ىكأٍصي ػكا اٍل يه يرػ ى
ىف صى ػأٍصيكا اٍل يه ير ػ ى
بكلىػ ٍػر ىس اٍلهًػػر هً ػأ ٍ
ٕ .ى
أ ٍىه ىكاهً ىص
ٖ .بكمص ىك ى َّ ً ً ً
رمص ى يك ٍـ
صف الماي ل يرضر ى إ ى
ىى
ً
ً
ً
بك ىمف ىر ٍ يك ٍر ىفًإَّ ىمص ىر ٍ يك ير ل ى ٍس ا ۖ
ٗ .ى
َُ .برص أىر ص الَّ ًذرف آم يكا أى ٍ ًسقيكا ًم ٍف طىرٍّه ً
ىش ىر ٍج ىص لى يك ٍـ ًم ىف ا ٍىر ً
ض ىكىال صىىر َّم يمكا
صت ىمص ىك ى ٍهصي ٍـ ىك ًم َّمص أ ٍ
ى
ى ى
ى ى
ىف صي ٍة ًمضكا ًفراً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
الشهً ى
ى
كف ىكلى ٍ صي ٍـ هًبشذرا إًال أ ٍ
ي
رث م ٍ اي صيٍ سقي ى
َّ ً
َّ
كف
ُُ .ى
برٍم ىت ي ي يـ الماي ىكىرٍم ىت ي ي يـ الىأل ي ى
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ُ .أ َّ
كد هً ًا ىر ٍكىـ يح ى ٍر وف
صف ىرقي ي
صف ىك ى
ىف أ ىىهص ي ٍس ىر ى
ً َّ ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ًفي ىح َّجصً ًا الَّصًي ىح َّ
ِ .أى ٍقىهٍم ىص ىم ى ىر ي كؿ الما ى
ً َّ ً
َّّ .
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ك ى مَّ ىـ ى ٍحك ىه ٍر ًت اٍل ىم ٍق ًد ً
س مى ىمص ً ىر ى ىأل ى ىر ى ٍ نار
وم ٍر ىص ىم ى ىر ي كؿ الما ى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ٍش ػ يذ ىج ٍ ىهػػاي م ػ ٍػف
ػرف ىرأ ي
وػػم ااي ىألىم ٍرػػا ىك ى ػػم ىـ " :ىمػ ٍػف صى ىكم ػ ىػـ هً ىػ يػؤىال اٍل ىكم ىمػػصت حػ ى
ْ .ىقػػص ىؿ ىر ي ػػك يؿ اا ى
ض ىج ًتا
ىم ٍ
ىا ًؿ اٍلج ً
كت ًم ٍف أ ٍىه ىكاهً ىص
صاًمَّر ً إً ىذا أ ٍ
صس ًم ٍف أ ٍ
ىح ىريمكا ىل ٍـ ىر ٍد يشميكا اٍل يه ير ى
ى
صف ى ه
ٓ .ىك ى
َّ ً
ً ً
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىألىم اٍل ىر ىم ًف
رف أ َّ
ٔ .يك ٍ ي
ت ىم ى ىألم ٍّي ح ى
ىم ىرمي ىر ي ك يؿ الما ى
ىش ىذ ر ك يؿ ً
ً َّ
اا َّ
ضىم ً ى ًصقي
وم ااي ىألىم ٍرا ىك ى م ىـ ًه ىت ى
ى
ٕ .أ ى ى ي
ٖ .إً ىذا اٍلصى ىق اٍل يم ٍ مً ىم ً
وص ىف ىحص
صف ىفصى ى
ؾ
ت ى ٍس ً ي إًلى ٍر ى
ت إًلى ًف ىار ً ى
ؾ قصؿ الم ي َّـ أى ٍ مى ٍم ي
ٗ .إً ىذا أ ىىكٍر ى
ؾ ىكمًم و
َُ .أ ىىال أ ى ٍّ
ؾ
ت إًلى ًف ىار ً ى
صت صىقيكلي ىص إً ىذا أ ىىكٍر ى
يألم يم ى ى
ُُ .أ َّ
ىف ىرصى ىت َّ لى ٍـ ىر ًح َّؿ لىاي أ ٍ
صف إً ىذا ى ىصـ قى ٍه ىؿ أ ٍ
ب لى ٍرمىصىاي ىكىر ٍك ىماي
ىف ىر ٍأ يك ىؿ ى ٍر نرص ىكىال ىر ٍ ىر ى
ىف أ ى
ىح ىد يا ٍـ ىك ى
ً
َّ
كف ىألمى الو ٍّ
َّؼ ا ٍ َّىك ًؿ
وم ى
ُِ .إً َّف الم ىا ىك ىم ىىر ىكصىاي ير ى
ً
َّ
كف ىألمى الو ٍّ
َّؼ اٍل يم ىق َّدًـ
وم ى
ُّ .إً َّف الم ىا ىك ىم ىىر ىكصىاي ير ى
ُْ .أ َّ
ىح ًد ًا ىمص ىألمً َّي ٍه ىف أىهًي طىصلً وب
ث ىج ٍر ى ٍر ًف ىكأ َّ
ومَّ المَّاي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىه ىت ى
ىم ىر ىألمى أ ى
ىف الَّهً َّي ى
ً ً
ُٓ .أ َّ
وَّم ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى َّم ىـ ىك ىألىم ٍر ًا ىشصصىهـ ًم ٍف ىذ ىا وب
ىف ىر يج نى ىك ى
صف ىجصل ن ص أل ٍ ىد الَّهً ٍّي ى
ىف ر ك ىؿ المَّ ًا ومَّ المَّا ألىم ٍر ًا ك مَّـ ىقص ىؿ« :ا ٍرصيكًي هًصل ىكصً ً
ؼا أ ًىك المَّ ٍك ًح»
ى
ُٔ .أ َّ ى ي
ي ى ىىى
ً
ُٕ .أ َّ
وَّم ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى َّم ىـ ىقص ىؿً« :إَّ يك ٍـ صىٍم ىق ٍك ىف ىأل يد َّك يك ٍـ ىغ ندا
ىف ىر ي ك ىؿ اا ى
ً َّ
كؿ المَّ ًا َّ
ُٖ .أ َّ
وَّم ىج َّش
ىف ىر ي ى
وم ااي ىألىم ٍرا ىك ى م ىـ ىك ى
صف إً ىذا ى
ى
ًً
َّى ىـ
رف فى يردكا ال ى
ُٗ .إً ٍف يك ٍ صي ٍـ ىال هي َّد فىصألم ى
ً
ًً
ًً
ىف ىصقى نا لىا كقىت ٍ ً
َِ .أ َّ
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ
ت في ىحصرط قى ٍكوـ فىقى ى
ض فرا ىر ي ك يؿ اا ى
يى ى
ىف ىرقيك يؿ
ىش ىذ ىم ٍ
ىم ىر ىر يج نى إً ىذا أ ى
ض ىج ىتاي أ ٍ
ُِ .أىَّاي أ ى
اآلر ى ىجص ى ىأل ٍم يرك ٍاه يف أ ٍّيـ ىم ٍكصي و
ومَّ المَّاي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ
ِِ .ى
كـ إًلى الَّهً ٍّي ى
ً َّ
ِّ .أ ٍىرف ىكصف الَّهًي َّ َّ
ض ي ىك ٍج ىاي إً ىذا ى ىج ىد
وم الماي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ ىر ى
ى ى
ى
ػكؿ المَّػ ًػا وػػمَّ اا ألمى ٍر ػاً
ً
ً
ً
ً
ػصز وب ىر ٍ ػأىلياي ىألػ ٍػف رىارػ ر ػ ً
ػر ٍهػ ًػف ىألػ ً
ِْ .ىه ىتمىًػػي يم ىح َّمػ يػد ٍهػ يػف اٍل ىقص ػػـ إًلىػ اٍل ىهػ ىا
ي ى
ى
ى ىي
ىك ى مَّ ىـ ىمصا
ً
ت
ضمَّ ٍ
ِٓ .ىه ٍر ىص أى ىص أىطي ي
كؼ ىألىم إًهً وؿ لي ى
ِٔ .ىجص ى ٍاه يف أ ٍّيـ ىم ٍكصي و
ىأل ىم
ىأل ىم ىف ىقص ىؿ :ىرص ىر ي ك ىؿ المَّ ًاا ىف ىك ٍر ى
ؼ ًف َّي ىكأى ىص أ ٍ
صف أ ٍ
كـ ىك ىك ى
ً ً
ًً
ً
صؿ
وَّم ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى َّم ىـ ىف ىق ى
ِٕ .ىجص ى ىر يج هؿ يم ىقَّ ه في اٍل ىحدرد إًىل ىر ي كؿ اا ى
ىف ر ٍةصى ً ميكا ركـ الجمت ً
ًً
ِٖ .ىح ٌّ
رف أ ٍ ى
الم ٍ مم ى
ىٍ ى ي ي ى
ؽ ىألىم ي
ِٗ .ىشرج ر ك يؿ ً
ً
ً َّ
اا َّ
ىو ىحصهًا فى ىش ىر ٍج ىص ىم ىتاي
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ ىم ى أ ٍ
ى
ىى ى ي
و ً
ً َّ ً
كؿ المَّ ًا َّ
َّ .ىشر ٍج ىص م ر ً
و ًصر فىص ٍ صى ى ٍر ىص إًىل اٍل ىق ٍه ًر
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ في ىج ى ىصزًة ىر يجؿ م ىف ا ٍ ىٍ ى
ى
ىىىي
ى
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طرف الحديث
ً َّ ً
ومَّ اا ىألمى ٍر ًا ك ى مَّـ ًفي ًج ى ى و
صزةا ىفص ٍ صى ى ٍر ىص إًىل اٍل ىق ٍه ًر
ُّ .ىش ىر ٍج ىص ىم ى ىر ي كؿ الما ى
ي
ى ى
ِّ .ىدكاب ا ٍ ٍىر ً
ض
ى
ً ً
ً َّ
الم ًا َّ
ت ر ك ىؿ َّ
رف ا ٍفصىصى ىح الو ى
َّىةى
وم ااي ىألىم ٍرا ىك ى م ىـ ىرىف ى ىر ىد ٍرا ح ى
ى
ّّ .ىأرٍىر ي ى ي
ىو ىكاصً يك ٍـ
آف هًأ ٍ
ّْ .ىزٍّر يكا اٍلقي ٍر ى
كز ًفي ا ٍ ىض ً
صح ٍّي
ت اٍل ىه ىار ى ٍه ىف ىأل ًصز وب ىمص ىال ىر يج ي
ّٓ .ى أىٍل ي
ى
َّ ً
ً
َّى ًة ًفي ىم ىه ًصر ًؾ ا ًٍ هً ًؿ
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىأل ًف الو ى
ّٔ .ي ر ىؿ ىر ي ك يؿ الما ى
ً َّ
ّٕ .رً ىؿ ر ك يؿ المَّ ًا َّ
ضكً ًم ٍف لي يح ً
كـ ا ًٍ هً ًؿ
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ ىأل ًف اٍل يك ي
ى
ي ىي
ً
َّ
ً
َّ
ً
َّ
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ مى ىمص ىر ى ىأل ى ىر ى سى نار
و ًح ٍه ي
ت ىر ي ك ىؿ الما ى
ّٖ .ى
ً ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ك ى مَّ ىـ ى ٍحك ىه ٍر ًت اٍل ىم ٍق ًد ً
س ً صَّ ى ىأل ى ىر ى ٍ نار
ومَّ ٍر ي
ت ىم ى ىر ي كؿ اا ى
ّٗ .ى
ى
ى
ً َّ ً
َْ .أل ًف الَّهً ٍّي َّ
صف إً ىذا أ ىىكل إًلى ًف ىار ً ًا
ى
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ هًممٍ ًؿ :ىك ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
رف
َّصف ٍ
اا ي اٍل يم ٍ ًرك ى
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ ل ىح ى
ُْ .ىقص ىؿ ىر ي ك يؿ اا ى
ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ :إًَّ يك ٍـ صىٍم ىق ٍك ىف اٍل ىت يد َّك ىغ ندا
ِْ .ىق ى
صؿ ىر ي ك يؿ اا ى
كؿ َّ
الم ًا ًإ َّف ىح ٍم ًدم ىزٍر هف ى مكًا َّف ىذ ٍّمي ى ٍر هف
صؿ :ىرص ىر ي ى
ّْ .ىق ىصـ ىر يج هؿ ىف ىق ى
َّ ً
ً
ومَّ ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ اٍل ىم ًدر ى ى
ْْ .ىقد ىـ ىر ي ك يؿ الما ى
ْٓ .قيم ىص ًإىل الو ى ً ً ً
ً
ض ىص
صـ ىل ٍـ ىر ٍش يرٍج ىف ىق ىت ىد ىه ٍت ي
ٍ
َّىة هم ن ىكا ٍ ىم ي
َّىةى رىف ىر ىد ٍر ًا إًىل ىق ًر و
ْٔ .ىك ى ً
كد
رب ًم ٍف أي يذ ى ٍر ًاا ميَّـ ىال ىر يت ي
صف إ ىذا ا ٍفصىصى ىح الو ى ى ى
صف إً ىذا قى ًد ىـ ًم ٍف ى سىر
ْٕ .ىك ى
ً
ت ً قٍّ ًا ا ٍ ٍىر ىم ًف
ىش ىذ ىم ٍ
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ إً ىذا أ ى
ض ى ىكسَّاي اٍل ير ٍم ى صى ٍح ى
ض ىج ىتاي ىك ى
ْٖ .ىك ى
صف ىر ي ك يؿ اا ى
ْٗ .ىكصف ر ك يؿ ً
ىف ر ىصـ صىك ى ً
اا َّ
ً َّ ً
َّد ىرمر ىاي
ى
ى ىي
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ إ ىذا أ ىىر ىاد أ ٍ ى ى ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ إً ىذا أ ىىكل إًلى ف ىار ا ىك ى
َٓ .ىك ى
صف ىر ي ك يؿ اا ى
ضى
ُٓ .ىكصف ر ك يؿ ً
ً ًً
ً َّ
اا َّ
ت ىش ٍّد ًم ا ٍ ىٍر ىم ًف
ض ى ىر ىدمي اٍل ير ٍم ى صى ٍح ى
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ إً ىذا أ ىىكل إًلى ف ىار ا ىك ى
ى
ى ىي
ً
َّ
ً
َّ
وم ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ إً ىذا ىش ىرىج إًلى ى ىس ور ىقص ىؿ« :الم ي َّـ ىه ىى نغص ىر ٍهميغي ىش ٍر نار
ِٓ .ىك ى
صف ىر ي ك يؿ اا ى
ً
وَّم ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى َّم ىـ إً ىذا ىق ًد ىـ ًم ٍف ى ىس ور
ّٓ .ىك ى
صف ىر ي ك يؿ اا ى
ً و
ً و
ْٓ .ىكػصف ر ػك يؿ المَّ ًػا وػمَّ اا ألىم ٍرػ ًػا ك ػمَّـ رصى ىشمَّػ يؿ الو َّ ً
كرىص
َّػؼ م ٍػف ىصح ىرػ إًىلػ ىصح ىرػ ىر ٍم ى ي
ي ى ىى ى ى
ػح ي
ى
ى ىي
وػ يػد ى
كم ى ً
صك ىه ىص
ىى
ٓٓ .ىكصف ر ك يؿ المَّ ًا ومَّ المَّا ألىم ٍر ًا ك مَّـ رصىك ي ً ً
الم ى ًصـ
ى
ى ىي
َّد ىرمر ىاي أل ٍ ىد ى
ي ى ىىى ىى
ً
ط ىاي ىك يا ىك ىرقيك يؿ
اب ىق ٍد ىأل ىى ىه ٍ
وَّم ااي ىألىم ٍر ًا ىك ى َّم ىـ ىر ٍح ًس ير ىم ىت ىص اٍل ىش ٍ ىد ى
ؽ ىكالص ىر ي
ٔٓ .ىك ى
صف ىر ي ك يؿ اا ى
ت ًف ً
را
ت ىحصرًطنص فىأى ٍف ى ىد ٍ
ض ًصرىر ه فى ىد ىشمى ٍ
ٕٓ .ىكص ى ٍ
ت لىاي ىصقى ه ى
ً َّ ً
ومَّ ااي ىألمى ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ًفي ًج ى ىصزوةا فى ىجمى ىس ىألمى ى ًس ًرر اٍلقى ٍهر
ٖٓ .يكَّص ىم ى ىر ي كؿ الما ى
ً ً
ىو ىح ً
ث أ َّ
ث ًم ىصر و ىكمى ىىمى ى ىأل ى ىر ىر يج نى
كت مى ىى ي
ٗٓ .يكَّص ىصى ىح َّد ي
صب طىصلي ى
ىو ىح ى
صب ىه ٍد ور ىر ٍكىـ ىه ٍد ور ىكت َّدة أ ٍ
ىف أ ٍ
ومَّ اا ىألمى ٍر ًا ك ى مَّـ الظ ٍر فى ى ٍ م ًم ٍ اي ٍاآل ىرػ ى ىه ٍت ىػد ٍاآل ىرػص ًت ًم ٍػف ي ً
ػكرة
ومٍّي ىشٍم ى
ؼ الَّهً ٍّي ى
َٔ .يكَّص ي ى
ى
ىي
ى
ي
ى ى
صف
لي ٍق ىم ى
ىاك يف ىألمى المَّ ًا ًم ٍف قى ٍص ًؿ يم ٍؤ ًم وف هً ىة ٍر ًر ىح ٍّ
ؽ
ُٔ .لى ىزىكا يؿ الد ٍ ىرص أ ٍ ى
( ٕٓٔ )

رقم الحديث
ُٓ
ْْ
َُ
ٓ
ُّ
ُُ
ٖ
ُٗ
ٔٓ
ُٕ
ّٓ
ٔٔ
ٕٙ
ّٕ
ٕ
ٗ
ُِ
ْٔ
ٕٓ
ٙٚ
ٗٔ
ّٔ
ٖٔ
ٔ
ّٔ
ٗٓ
ُ
ٓ٘
ّْ
َْ
ْٓ

طرف الحديث
ً
ً َّ
رف ىر ٍكىـ يح ى ٍر وف ىفص ٍ ىك ى سيكا ى ىز ىؿ ىأل ٍف ىه ٍةىمصً ًا ىفصىىرَّج ىؿ
ااي ىألمى ٍرا ىك ى م ىـ اٍل يم ٍ ًرك ى
وصر
أ ٍىك ً ٍت نهص لى يك ٍ ي
ت ىم ى ا ىٍ ى

ِٔ .لى َّمص لى ًقي الَّهًي ومَّ
ى
ى
ً
صس ىكاد نرص
ّٔ .لى ٍك ى مى ى
ؾ الَّ ي
ت ًم ٍف ًذم ًل َّم و
ْٔ .ىمص ىأرٍىر ي
ٓٔ .ىمص ًم ٍف يم ٍ مً ىم ٍر ًف ىرٍمصىًق ىر ً
صف
ً
ىو ىح ً
الش ٍم ير
ىف صي ىحَّرىـ ى
ومَّ المَّاي ىألىم ٍر ًا ىك ى مَّ ىـ ىق ٍه ىؿ أ ٍ
ٔٔ .ىم ى
صت ًر ىجص هؿ م ٍف أ ٍ
صب الَّهً ٍّي ى
ً َّ
صب الَّهً ٍّي َّ َّ
ً
ىو ىح ً
الش ٍم ىر
كف ى
ٕٔ .ىم ى
وم الماي ىألىم ٍرا ىك ى م ىـ ىك يا ٍـ ىر ٍ ىريه ى
صس م ٍف أ ٍ
صت ى ه
ى
ٖٔ .م ٍف صىهً ج ى ىصزةن حصَّ ر َّ
ىج ًر ًق ىا
ررطه
صف لىاي ًم ىف ا ٍ ٍ
ى ى
وم ىألمى ٍر ىص ىك ى
ى ي ى
ى
َّ
ً
ً
ً
ٗٔ .ىم ٍف قىص ىؿ :ىال إلى ىا إال اايا ىك ٍح ىدمي ىال ى رر ى
ؾ لىاي
ؽ رقىه و
ً ً
ً
رح ى لى ىه وف ٍأك كًر و
صف لىاي ممٍ ىؿ ألصٍ ً ى ى
َٕ .ىم ٍف ىم ى ىح ىم ى
ؽ أ ٍىك ىا ىدل يزقىصقنص ىك ى
ى
ً
ُٕ .ى ىزلى ٍ ً
اد الَّ ٍش ًؿ ًم ٍف ًحرطىص ً ىص أى ٍق ىص ى اٍل يه ٍ ًر
صف ًج ىد ي
و يصر صي ٍش ًريج إً ىذا ىك ى
وص ًرا ىكص ىت ا ٍ ىٍ ى
ت في ا ٍ ىٍ ى
ِٕ .ى ىزلى ٍ ً
الر يج يؿ ىرػأٍصًي ًم ٍػف ى ٍشمً ًػا ىألمىػ ىق ٍػد ًر ىكمٍىرصً ًػا
صف َّ
ىو ىح ى
صب ى ٍش وؿ ىف ىك ى
و ًصرا يكَّص أ ٍ
ت فر ىص ىم ٍت ى ىر ا ىٍ ى
ىكًقمَّصً ًا
ّٕ .ي ً
كك ىؿ ىر ٍكىـ اٍل ًت ًرد ىق ٍك ن ص
ىا يؿ اٍل ًكصى ً
ْٕ .يا ٍـ أ ٍ
صب ال ىس ىص ي
ض ى ىر ىد ٍر ًا
و ى
ؼ ىل ىص اٍل ىه ىار ي ٍه يف ىأل ًصز وبا ىف ىك ى
ٕٓ .ىك ى
ؾ ًفي اٍل ىك ىىىل ً
ٕٔ .ىرص ىر ي ك ىؿ المَّ ًاا ىر ٍ صى ٍسصيكى ى

( ٕٔٔ )

رقم الحديث
ُْ
ِٕ
ِْ
ُِ
ِٓ
ُّ
ٖٗ
ٓٔ
ِِ
ْٖ
ّٓ
ُٖ
ٖٓ
٘ٔ
ُٕ

فيرس الرواة
الدرجة

رقم الحديث

اإلسم
ُ.

إهراارـ هف حجصج هف زرد ال صمي ال صجي

مق

ُٕ

ِ.

إهراارـ هف ط مصف هف سر الش ار ص ي

مق

ِٓ

ّ.

إهراارـ هف مك ي الرازم

مق حصفظ

َِ

ْ.

إهراارـ هف رك ؼ الك دم

ضترؼ

ْٔ

ٓ.

إهراارـ هف رك ؼ هف إ حصؽ ال هرتي

ضترؼ

ِِ

ٔ.

أجمح هف ألهد اا هف حج الك دم

ودكؽ

ُِ

ٕ.

أحمد هف مرمصف الراصكم

مق حصفظ

ّٓ

ٖ.

أحمد هف ألهد اا ال ص مي

مق

ّٕ

ٗ.

أحمد هف ألمي هف كرد ال دكس

ودكؽ

ٕ

َُ.

أحمد هف محمد هف تد القطصف

ودكؽ

ْٖ

ُُ.

ا حكص هف الجكاب الضهي

ودكؽ

ّّ

ُِ.

أ هصط هف ور ال مدا ي

ضترؼ

ْٖ

ُّ.

إ حصؽ هف م وكر ال مكلي

ودكؽ

ّٔ

ُْ.

إ حصؽ هف م وكر هف ه راـ الكك

مق مهت

ٓٔ

ُٓ.

إ حصؽ هف رك ؼ ا زرؽ القر ي

مق

ّٕ

ُٔ.

إ راررؿ هف مك ي

مق

ٖٔ

ُٕ.

إ راررؿ هف رك س ال هرتي

مق

ُْ

ُٖ.

إ مصألرؿ هف أمر

مق مهت

ٕٔ

ُٗ.

إ مصألرؿ هف ألهد الرحمف هف أهي كررم ال دم

ضترؼ

ّٓ

ودكؽ

ٗٓ
ّْ

كد ا زدم

َِ.

أمر هف شصلد هف ا

ُِ.

هرد هف زرصد ال ص مي

مق

ِِ.

جررر هف ألهد الحمرد الرازم

مق

ِ

ِّ.

حصجب هف مرمصف الم رجي

ضترؼ

ِْ

ِْ.

حهصف هف مك ي هف كر ال ممي

مق

ٔٓ

ِٓ.

حهرب هف ال رد ا زرم

مق مهت

ُٕ

ِٔ.

حجصج هف محمد الموروي

مق مهت

ُٔ

ِٕ.

الح ف هف أحمد هف حهرب

ال هأس ها

ُٕ

ِٖ.

الح ف هف ألمي هف محمد ال دلي

مق حصفظ

ُٖ

ِٗ.

ح رف هف ألهد الرحمف الجرجراري

مقهكؿ

َُ

َّ.

الح رف هف ألمي هف الكلرد الجتسي

مق ألصهد

ٓٔ

ُّ.

الح رف هف ألرصش هف حصزـ ال ممي

مق

ّٖ

ِّ.

الح رف هف كاقد المركزم

ودكؽ

ِٔ

( ٕٕٔ )

الدرجة

رقم الحديث

اإلسم
ّّ.

حسص هف ألهد اا هف ار د ال ممي

ودكؽ

ِٓ

ّْ.

حسص هف ألمرك ال مرم

مق مهت

ُّ

ّٓ.

حسص هف ألرصث

مق فقر

ِْ

ّٔ.

حمصد هف مم هف در صر

مق ألصهد أمهت ال صس

ُٕ

ّٕ.

شصلد هف ألهد اا

مق مهت

ْ

ّٖ.

الرهر هف اله ار هف ألصزب

مق

ُِ

ّٗ.

رهر هف لكط ا وصرم

مق

ْٔ

َْ.

الرهر هف صف أهك صكه

مق حجا ألصهد

ُٓ

ُْ.

زاذاف أهك ألهد اا الك دم

ودكؽ

ِ

ِْ.

زاردة هف قدام المقسي

مق مهت

ٓٔ

ّْ.

زكررص هف أهي زاردة

ضترؼ

ّٕ

ْْ.

زكررص هف رحري هف إرصس ال جزم

مق حصفظ

ّٔ

ْٓ.

زارر هف متصكر هف حدر الجتسي

ضترؼ

ّٖ

ْٔ.

زرصد هف رحري هف زرصد

مق

ْٕ

ْٕ.

زرد أهي الحكـ الت زم

مقهكؿ

ّ

مق مر ؿ

ِٔ

أحد ألممص ا مهصت السق ص الكهصر

ِٓ
ِْ

جتي

ْٖ.

صلـ هف أهي الجتد راف ا

ْٗ.

ترد هف الم رب

َٓ.

سرصف المكرم

مق حصفظ فقر ألصهد

ُٓ.

سرصف هف ألرر

مق حصفظ فقر إمصـ حج

ُٖ

ِٓ.

مـ هف قصره

ودكؽ

َْ

ّٓ.

مرمصف هف طرحصف الصرمي

مق

َّ

ْٓ.

مرمصف هف ألهد الرحمف الدم قي

ضترؼ

ُّ

مق

ِ

مق

ْٓ

ودكؽ

ٗ

مق حصفظ مصقف

ُّ

مق وصحب كصصب

َٕ

مق مسصي ألصهد

ُٗ
ٓ

دم ا ألمش

ٓٓ.

مرمصف هف م راف ا

ٔٓ.

كرد هف ألمرك الكمهي

ٕٓ.

ررؾ هف ألهد اا ال شتي

ٖٓ.

ته هف الحجصج هف الكرد الت كي ا زدم

ٗٓ.

رهصف هف ألهد الرحمف الصمرمي

َٔ.

وسكاف هف مرـ المد ي

ُٔ.

طمح هف مورؼ هف ألمرك هف كتب

مق

ِٔ.

ألهمر هف القص ـ الزهردم

مق

ّْ

ّٔ.

ألهد الرحمف هف أهي لرمي

مق

ٖ

ْٔ.

ألهد الرحمف هف ألمرك االكزاألي

مق

ُ

ٓٔ.

ألهد الرحمف هف ألك ج

مق

ٓ

( ٖٕٔ )

اإلسم

الدرجة

رقم الحديث

مق حصفظ

ُٖ

ودكؽ

ّّ

مق

ْٔ

مق مهت فقر ألصلـ

ٔٓ

ال هأس ها

ُٕ

مق

ٕٔ

مق فصضؿ مصقف

ّٓ

ودكؽ

ٖ

مق

َٔ

مق حصفظ

ِٓ

ودكؽ

ُْ

مق

ْٓ

مق مصمؤف

ٗٔ

مق

ِٓ
ٕٔ

ٔٔ.

ألهد الرزاؽ هف امصـ الحمررم

ٕٔ.

ألهد اا هف أهي زرصد

ٖٔ.

ألهد اا هف الوهصح هف ألهد اا

ٗٔ.

ألهد اا هف المهصرؾ

َٕ.

ألهد اا هف المشصصر الهورم

ُٕ.

ألهد اا هف ألهد الرحمف ا وصرم

ِٕ.

ألهد اا هف ألهد الرحمف الدارمي

ّٕ.

ألهد اا هف ألهد اا الرازم

ْٕ.

ألهد اا هف محمد هف صمرـ الموروي

ٕٓ.

ألهد هف حمرد ور الك ي

ٕٔ.

ألهدة هف ألهد الرحرـ المركزم

ٕٕ.

ألهدم هف ألهد اا الشزاألي

ٖٕ.

ألهرد اا هف ألهرد الرحمف ا

ٕٗ.

ألهرد اا هف مك ي

َٖ.

ألهرد اا هف رزرد الح ار ي

مج كؿ

ُٖ.

ألهرد هف فرركز ال رهص ي

ال هأس ه

ُّ

ِٖ.

ألممصف هف ألمرك هف صج القر ي

ضترؼ

ٕٔ

ّٖ.

ألممصف هف محمد هف اهي ره

مق

ِ

ْٖ.

ألدل هف مصهت

مق

ِٕ

ٖٓ.

ألمقم هف ألمرك الدارمي

مق ألىم

ْٗ

ٖٔ.

ألمي هف الح ف

مقهكؿ

ِّ

ٕٖ.

ألمي هف الح رف الدرامي

ودكؽ

ٗٓ

ٖٖ.

ألمي هف زرد هف جدألصف

ضترؼ

ْٕ

ٖٗ.

ألمي هف محمد هف أهي داد

مق

ْٕ

َٗ.

ألمصر هف محمد المكرم

ضترؼ

ْْ

ُٗ.

ألمرك هف ألكف ال ممي

مق مهت

ّ

ِٗ.

ألمرك هف قرس المىري

مق مصقف ألصهد

ُٓ

ّٗ.

ألمرك هف محمد الت قزم

مق

ْٖ

ْٗ.

ألكف هف ك مس

مقهكؿ

ٕ

ٓٗ.

ألر ي هف ألهد الرحمف هف أهي لرمي

مق

َُ

ٔٗ.

السضؿ هف مك ي ال ر ص ي

مق مهت

ِٔ

ٕٗ.

فطر هف شمرس القر ي المشزكمي

ودكؽ

ٖٔ

ٖٗ.

القص ـ هف ذكررص هف در صر

مق

َٓ

جتي

( ٕٗٔ )

الدرجة

رقم الحديث

اإلسم
ٗٗ.

قصصدة هف دألصم

ضترؼ

ّٗ

ََُ.

قصره هف ترد هف جمرؿ

مق مهت

ُٗ

َُُ.

ك مس هف الم ف الصمرمي

مق

ٕ

َُِ.

لرث هف أهي مرـ

ضترؼ

ْْ

َُّ.

لرث هف تد هف ألهد الرحمف الس مي

مق مهت

ُٗ

َُْ.

محمد هف إهراارـ هف ودراف

مق

َْ

َُٓ.

محمد هف إ مصألرؿ هف إهراارـ ا

مق

ّٕ

َُٔ.

محمد هف الوهصح الهزاز

مق حصفظ

ٗ

َُٕ.

محمد هف المم ي

مق مهت

ّٗ

َُٖ.

محمد هف ه صر ه دار

مق

ِٕ

َُٗ.

محمد هف جتسر ال ذلي

مق

ِٕ

َُُ.

محمد هف حصصـ هف ترـ الركزم

مق

ٔٓ

ُُُ.

محمد هف ألهد الرحمف هف أهي لرمي

ضترؼ

َُ

ُُِ.

محمد هف ألهرد اا هف رزرد ال رهص ي

ضترؼ

ٕٔ

ُُّ.

محمد هف ألهرد هف محمد المحصرهي

ودكؽ

ُٔ

ُُْ.

محمد هف ألسرؿ الر صركرم

ودكؽ

ِٓ

ُُٓ.

محمد هف ألمرك هف ألمقم

ضترؼ

ْٔ

ُُٔ.

محمد هف مصلؾ الجكزجص ي

ضترؼ

َٓ

مصسؽ ألم جىلصا كاصقص ا كمهصا

ُ
ِٓ

دم

صب الزارم

ُُٕ.

محمد هف م مـ هف

ُُٖ.

محمد هف مر رة

ضترؼ

ُُٗ.

محمد هف رحري التد ي

ودكؽ

ِٗ

َُِ.

محمد هف رك ؼ هف كاقد الةرارصهي

مق

ُ

ُُِ.

محمكد هف شصلد ال ممي

مق

ُ

ُِِ.

محمكد هف غرىف التدكم

مق

ُِ

ُِّ.

مركاف هف ج صح ا مكم

الهأس ها

ْٓ

ُِْ.

م دد هف م راد ا

دم

مق

ْ

ُِٓ.

الم رهب هف راف ا

دم

مق

ّْ

ُِٔ.

مطرؼ هف طررؽ الحصرمي

مق فصضؿ

ْ

ُِٕ.

متصذ هف ا صـ الد صكاري

ضترؼ

ّٗ

ُِٖ.

متصمر هف مرمصف هف طرحصف

مق

َّ

ُِٗ.

م وكر هف أهي مزاحـ

مق

ُٕ

َُّ.

م وكر هف المتصمر

مقا مهت

ٔ

ُُّ.

الم صؿ هف ألمرك ا

ودكؽ

ِ

دم
( ٕ٘ٔ )

اإلسم

الدرجة

رقم الحديث

مق

َّ
ُْ

ُِّ.

ور هف ألمي الج ضمي

ُّّ.

ال ضر هف مرؿ

مق مهت

ُّْ.

اص ـ هف الرررد

ودكؽ

َْ

ُّٓ.

ا صـ هف ألمصر ال ممي

ودكؽ

ْٓ

ُّٔ.

اىؿ هف التى هف اىؿ

مق

ّٖ

ُّٕ.

اىؿ هف ر صؼ ا

جتي

مق

ْٕ

ُّٖ.

ا صد هف ال رم

مق

ٔ

ُّٗ.

ارمـ هف ه رر هف در صر ال ممي

مق مهت كمرر ال دلرس

ّ

َُْ.

كاوؿ هف ألهد ا ألم

مق

ّْ

ُُْ.

ككر هف الجراح هف ممرح الرؤا ي

مق حصفظ

َُ

ُِْ.

الكلرد هف م مـ القر ي

ضترؼ

ْٓ

ُّْ.

رحر هف مترف

مق حصفظ م كر إمصـ

ُٔ

ُْْ.

رحري هف أدـ

مق حصفظ فصضؿ

ّٓ

ُْٓ.

رحري هف ذكررص هف أهي زاردة

مق مصقف

َِ

ُْٔ.

رحري هف ترد القطصف

مق مصقف حصفظ

ْٔ

ُْٕ.

رزرد هف أهي زرصد

ضترؼ

ٗ

ُْٖ.

رزرد هف اله ار

ودكؽ

ُٖ

ُْٗ.

رتمي هف ألهرد هف أهي أمر ا هصدم

مق

ٔٔ

َُٓ.

رك ؼ هف إ حصؽ ال هرتي

مق

ِِ

ُُٓ.

رك س هف أهي إ حصؽ ال هرتي

ودكؽ

ُٔ

ُِٓ.

رك س هف ألهرد مكلي محمد هف القص ـ

مقهكؿ

َِ

ُّٓ.

اهف مرر ألهد اا هف مرر ال مدا ي

مق

ُِ

ُْٓ.

أهك إ حصؽ ألمرك هف ألهد اا ال هرتي

مق مكمر

ُِ

ُٓٓ.

أهك ا حكص ىـ هف مرـ الح سي

مق

ٔ

ُٔٓ.

أهك الج ـ مرمصف هف الج ـ ا وصرم الحصرمي

مق

ْ

ُٕٓ.

أهك الح ف م صجر الصرمي

مق

ّٕ

ُٖٓ.

أهك الح رف زرد هف الحهصب هف الررصف الصمرمي

ضترؼ

ْٕ

ودكؽ

ّٔ

مقهكؿ

ُٗ

مق حصفظ

ُِ

مق ألصهد

ُٕ
ّ
ُٖ

رم

ُٗٓ.

أهك هردة هف أهي مك ي ا

َُٔ.

أهك ه رة الةسصرم

ُُٔ.

أهك هكر هف أهي ره

ُِٔ.

أهك هكر هف ألرصش هف صلـ ا

ُّٔ.

أهك همح رحي هف مرـ هف زرد مكلي اله ي

مج كؿ

ُْٔ.

أهك ج صب رحري هف أهي حر الكمهي

ضترؼ

دم

( ) ٕٔٙ

الدرجة

رقم الحديث

اإلسم
ُٓٔ.

أهك شصلد مرمصف هف حرصف ا زدم

ضترؼ

ُِ

ُٔٔ.

أهك داكد مرمصف هف أهك داكد الطرصل ي

مق حصفظ

ُِ

ُٕٔ.

أهك رجص ألهد اا هف كاقد الشر ص ي

مق

َٓ

ُٖٔ.

أهك ألصوـ هف جكاس الح سي

مق

ٔ

ُٗٔ.

أهك ألهردة ألصمر هف ألهد اا ال ذلي

مق

ٕٓ

َُٕ.

أهك ألمصر الح رف هف حررث

مق

ِٔ

ُُٕ.

أهك كررب محمد هف التى هؿ كررب ال مدا ي

مقا

ِِ

ُِٕ.

أهك مصلؾ غزكاف أهك مصلؾ الةسصرم

مق

ّٓ

ُّٕ.

أهك متصكر محمد هف حصزـ الةررر

مق احسظ ال صس

ٖ

ُْٕ.

أهك ترـ السضؿ هف دكرف

مق مهت

ٕٔ

ُٕٓ.

أهك رحري إ مصألرؿ هف إهراارـ الصرمي

ضترؼ

ِّ

ُٕٔ.

أهك رتقكب إ حصؽ هف إهراارـ المقسي

ضترؼ

َِ

( ) ٕٔٚ

